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Um novo ciclo na Benjamin Constant

É com satisfação que chegamos ao ano 27 da revista Benjamin Constant (BC), com o

número 62 do periódico, entregando uma edição marcada por uma série de novidades. No

início de 2021, a Comissão Editorial da revista passou a ser composta por uma nova equipe de

pesquisadores do Instituto Benjamin Constant (IBC), para um mandato de dois anos. Do ponto

de vista técnico-administrativo, ficamos responsáveis por dar continuidade a ações importan-

tes iniciadas pela gestão anterior, notadamente concluir a migração do periódico para a plata-

forma OJS e elaborar e publicar o Regimento Interno da BC. As medidas visam adequar ainda

mais a revista às exigências dos órgãos de fomento à pesquisa do país e dos principais indexa-

dores de periódicos. Como resultado, esperamos elevar o nível de excelência da BC e, com isso,

atender às demandas dos pesquisadores que publicam os resultados de suas investigações e

práticas na revista.

Com relação ao formato de publicação do periódico, a partir do presente número, a

Benjamin Constant passou a publicar os trabalhos aprovados em fluxo contínuo. Na prática,

esse sistema de publicação é benéfico tanto para os autores como para a comunidade científi-

ca. Isso porque os originais são publicados ao longo do semestre, assim que ficam prontos, sem

que seja necessário aguardar o fechamento da edição, permitindo que os resultados das inves-

tigações sejam divulgados de maneira mais célere e fiquem disponíveis por mais tempo.

Por fim, no que diz respeito ao conteúdo da revista, destaca-se a proposta da Comis-

são Editorial de, a partir desse número, trabalhar com edições temáticas da BC, com a publica-

ção de dossiês que abordam debates específicos a cada edição (sem que as tradicionais seções

com temas livres tenham sido abolidas). Como primeiro dossiê, propusemos reunir trabalhos

interdisciplinares que abordassem questões da Cultura Visual, articuladas às temáticas da defi-

ciência visual, da deficiência visual associada a outras deficiências e da surdocegueira. Pesqui-

sadores de diferentes partes do país atenderam ao chamado, e os trabalhos acolhidos pela

Comissão Editorial estão disponíveis a seguir.

Editorial

Luiz Paulo da Silva Braga1

1 Supervisor da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa (DPP) do Instituto Benjamin Constant (IBC). Membro da Comissão
Editorial da revista Benjamin Constant (BC) e editor-chefe do periódico. Doutorando em História, Política e Bens Culturais
pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
E-mail: luizpaulobraga@ibc.gov.br.
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Apresentação do dossiê Cultura Visual e Deficiência Visual

Em diálogo com as ideias de Debray (1993), Berger (1999), Freedman (2002) e Mirzoeff 

(2016), entendemos como Cultura Visual o campo investigativo que nasce dos Estudos Cultu-

rais e que concentra análises das imagens e de suas relações com a organização e a elaboração 

da realidade. De caráter multidisciplinar, as questões da visualidade dialogam com áreas dis-

tintas e mobilizam discussões que nascem, ou fazem parte, de uma infinidade de repertórios e 

representações imagéticas do nosso cotidiano – como o design, o cinema, a televisão, a propa-

ganda, a arquitetura, a fotografia, dentre outros.

Uma vez que as imagens são um elemento de construção social da realidade, ao nos 

voltarmos para as questões que são caras aos estudos e investigações sobre a deficiência visu-

al, é inevitável refletirmos a respeito das tensões e dos diálogos entre as duas temáticas. Isso 

porque vivemos em uma sociedade visuocêntrica – que valoriza e privilegia experiências visu-ais 

em detrimento das que envolvem outros sentidos –, em que a visão atua como um sentido 

hegemônico e primordial (AMIRALIAN, 1997; SANTOS, 2020). Diante do exposto, a pergunta 

que motivou a proposta desse dossiê foi: “De que formas se configuram as relações entre as 

pessoas com deficiência visual e os regimes de visualidade?”.

Pensar o lugar das pessoas cegas e com baixa visão – e da própria deficiência visual –

nesses regimes em que o ocidente está imerso é quase que imediatamente pensar em acessibi-

lidade, o que nos remete aos modos de consumo e de significação das imagens desses sujeitos. 

Embora esse seja um eixo fundamental, e que se fez substancialmente presente no dossiê, a 

proposta foi um pouco além. Dessa forma, os cinco trabalhos apresentados trazem também à 

baila reflexões sobre como pessoas com deficiência visual se inserem nas disputas inerentes às 

representações, em que sempre há perdas e ganhos para os envolvidos (HALL, 2016). Esse 

aspecto em muito nos alegrou e atendeu às nossas expectativas de debate.

Como segunda característica, o dossiê é constituído de contribuições quase que exclusi-

vamente voltadas para as áreas da Educação e do Ensino. Embora a Cultura Visual seja um campo 

multidisciplinar e, como já exposto, de possibilidades de interlocução com inúmeras áreas, essa 

característica não reveste o dossiê de fragilidade alguma, mas sim de uma especificidade de 

contribuição que dialoga diretamente com áreas em que o IBC tradicionalmente atua. Por outro 

lado, os trabalhos também tangenciam e suscitam questões de outras áreas de conhecimento e 

temáticas, notadamente a museologia, a memória e o patrimônio.

O estudo que abre o dossiê, Visualidades em disputa, é uma contribuição dos membros

do grupo de pesquisa Trabalho, Arte, Educação, vinculado ao Centro de Estudos e Pesquisas

8
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(Cepeq) do IBC. Dialogando com uma consistente fundamentação teórica, os autores propõem

uma reflexão sobre a formação do sensível em pessoas com deficiência visual, bem como sua

relação com o consumo e o ensino de Artes, além de repensar o processo de fruição estética,

nos espaços escolares e culturais.

As discussões prosseguem, agora focadas em experiências museológicas e regimes de

visualidade, com o segundo trabalho, Processos artísticos inclusivos, de autoria de Roberta Gon-

çalves, Rômulo Morgado e Patrícia Dorneles. Por meio da apresentação da proposta da “Sala

Experiências do Olhar”, realizada no Museu do Ingá, em Niterói – RJ, os autores problematizam

questões ligadas à acessibilidade em museus e, como na contribuição anterior, à fruição esté-

tica de pessoas com deficiência visual, mas tomando como base discussões que são caras à

Sociomuseologia.

Os dois trabalhos seguintes abordam mais diretamente propostas didáticas e refle-

tem, cada um ao seu modo, sobre disputas de visualidade. No terceiro artigo, apoiada na Peda-

gogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, Ivone de Jesus apresenta e caracteriza

uma experiência vivida em um Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), na

cidade de Salvador – BA, em Audiodescrição como entre-lugar nas relações de ensino-aprendiza-

gem no AEE para estudantes com baixa visão, no contexto da pandemia da Covid-19. Mobilizando

elementos e técnicas da audiodescrição, e respeitando os limites e especificidades visuais dos

envolvidos, a proposta consistiu em munir dois estudantes com baixa visão com elementos

que os permitissem lidar com repertórios imagéticos presentes no espaço escolar e no cotidia-

no desses indivíduos, com destaque para o contexto pandêmico.

Já a quarta contribuição, Tateando as estrelas, de Lucas Darim, Verónica Guridi, Beatriz

Crittelli, nos convida a uma reflexão sobre o ensino de Ciências Astronômicas e a compreensão

e observação do céu quando não é possível recorrer à visão. A sequência didática e os recursos

pedagógicos especializados produzidos pelos pesquisadores – ligados à Universidade de São

Paulo (USP) – ainda não puderam ser testados em sala de aula, devido à pandemia, segundo os

autores. Entretanto, o trabalho é relevante e merece atenção, dadas as reflexões estabelecidas

e a potencialidade da proposta multissensorial dos pesquisadores.

Fechando o dossiê, o quinto original é assinado por Luciana Bernardinello, Camila

Mascarenhas, Eliana Calegari, Glauce Arder e Helton Costa – membros do grupo Trabalho, Arte

e Educação –, assim como o estudo que abriu o dossiê. Em Cultura Visual e os sentidos do patri-

mônio, os autores relatam o desenvolvimento e a aplicação de um material didático fruto de

uma parceria entre o IBC e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Enquanto isso,
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discutem sobre a noção de patrimônio e a educação patrimonial de estudantes com deficiên-

cia visual, especificamente dos discentes dos cursos técnicos de artesanato do Instituto Benja-

min Constant.

Como unidade, os cinco originais nos convidam a pensar sobre diferentes imagens e

seus diversificados usos e funções, com destaque para o contexto educacional e sempre articu-

lado a questões da deficiência visual. Dessa forma, esperamos que o dossiê possa contribuir de

maneira significativa para as discussões emergentes sobre visualidade, Educação e Ensino,

especialmente no que diz a respeito ao lugar da deficiência visual e das pessoas cegas e com

Trabalhos das seções com temas livres

Os três trabalhos da seção Artigos Livres dessa edição compõem um diversificado re-

pertório de contribuições. No primeiro, As especificidades do ensino e da aprendizagem da leitu-

ra por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos, Camila Dutton, do IBC, apresenta

e analisa elementos do processo de ensino de leitura para alunos cegos, por meio do Sistema

Braille. Já o segundo, Análise da praticabilidade de um instrumento de avaliação do esquema

corporal para crianças com cegueira, descreve a construção e a validação de um instrumento de

avaliação de esquema corporal em crianças cegas. A pesquisa é assinada por Patrícia de Olivei-

ra, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Mey Munster, da Universidade Fe-

deral de São Carlos (UFSCar). Por fim, Educação Matemática e Surdocegueira, de autoria de Isane

Marques, Fábio Borges, Clélia Nogueira e Andressa Schipanski, ligados à Universidade Estadu-

al do Paraná (UNESPAR), consiste em um mapeamento bibliográfico de aspectos destacados

em pesquisas publicadas entre 2009 e 2019 sobre o tema indicado pelo título.

Não poderiam faltar no presente número contribuições que dialogam diretamente

com o novo e ainda atual contexto imposto pela pandemia do novo coronavírus. Há dois en-

saios de especialistas refletindo a respeito. No primeiro, A educação de pessoas com deficiência

visual em tempos de Covid-19, os professores do IBC, Arlindo Carvalho Junior e Raffaela Lupeti-

na, abordam como a pandemia afeta o processo educacional desse grupo de pessoas no esta-

do do Rio de Janeiro e apontam caminhos para protocolos escolares de retorno às atividades

presenciais. No segundo ensaio, por sua vez, Maria da Glória Almeida, também do IBC, articula-

se a um grupo de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – Jorlan Fernandes,

Natália Lanzarini e Elba Lemos – para pensar o desenvolvimento de estratégias inclusivas de

saúde: Covid-19 e indivíduos cegos e com baixa visão destaca pontos-chaves para o enfrenta-

mento da pandemia entre essa parcela da população.

baixa visão nas disputas e tensões que elas implicam.
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Fechando as contribuições de tema livre, dois relatos de experiência teoricamente

fundamentados de maneira consistente. O primeiro, Estudo de caso de uma aluna com deficiên-

cia visual adquirida durante o percurso de graduação, produzido por Augusto Mendes, Scarlet

Francelli, Luiza Brits e Fabíola Alves, da Faculdade Pitágoras de Betim – MG, recorre aos estu-

dos de Vygotsky para discutir um caso de atendimento especializado prestado a uma graduan-

da com cegueira adquirida. No segundo relato, Paola Cazzanelli, da Pontifícia Universidade

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e Rejane Klein, da Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS), refletem sobre como as aprendizagens de alunos com deficiência visual em

contexto inclusivo dependem da intervenção qualificada do profissional que atua no Atendi-

mento Educacional Especializado (AEE), a partir de experiências em um município da Região

do Vale do Rio dos Sinos – RS.

Para fechar...

Na certeza de que os 12 trabalhos que constituem esse número da BC poderão contri-

buir para o avanço da produção de conhecimento em diversos aspectos das temáticas da revis-

ta, encerro o editorial convidando e encorajando os leitores a participar do periódico também

na condição de autores, submetendo seus trabalhos para publicação. Dessa forma, ampliare-

mos cada vez mais as discussões divulgadas por meio da Benjamin Constant.

Entre abril e julho de 2021, a Comissão Editorial da Benjamin Constant realizou a pri-

meira chamada pública do periódico para a submissão de propostas de dossiês temáticos.

Foram selecionados três dossiês que farão parte dos números 63, 64 e 65 da revista. Além disso,

o tema do dossiê referente ao número 66 também já foi decidido pela Comissão. O próximo

dossiê temático, Temas contemporâneos para a acessibilidade da criança com Deficiência Visual,

está com o recebimento de trabalhos aberto até o dia 15 de outubro de 2021 e conta com a

organização dos editores convidados Maria Stella Coutinho de Alcantara Gil e Ailton Barcelos

da Costa, ambos da UFSCar.

Os detalhes das demais propostas, notadamente os temas e os períodos de submissão,

podem ser conferidos na página da revista. Por fim, lembramos que a chamada de trabalhos

com temas livres se encontra aberta permanentemente e que o processo de submissão de

originais, assim como as instruções aos autores, também está disponível no site da BC.

Uma excelente leitura e até o próximo número da Benjamin Constant!
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RESUMO
O presente artigo se propõe a discutir dialogicamente acerca das possibilidades e dos desafios nos processos de ensino-
aprendizagem na área da Arte/Educação para a formação do sensível, nas intersecções com os estudos da Cultura Visual.
Nesse sentido, optamos pela revisão bibliográfica e pela crítica de arte, abarcando formulações teórico-filosóficas
especialmente dedicadas às análises – processos de produção, mediação, fruição e interpretação – situados no/em
trânsito com as Artes Visuais. Com efeito, nossos diálogos abraçam concepções que mapeiam a construção histórico-
social da visualidade, afastando-se de limitações impostas ao universo das imagens – seus saberes, fazeres e afetos – no
âmbito da educação das pessoas com deficiência visual. Igualmente instigados pela potência de atividades que corporificam
experiências estéticas por meio das poéticas visuais, nos valemos dos estudos marxianos centrados no fetichismo da
mercadoria e no espetáculo a fim de refletirmos – e/ou ao menos esgarçarmos –, os modos hegemônicos ocupados
pelas imagens na sociedade capitalista contemporânea em suas contradições e disputas. Com essas breves discussões
consideramos, de modo preliminar, que no regime estético das Artes, a imagem não se apresenta como um duplo ou
uma tradução – como no caso da audiodescrição –, mas sim com uma organização a ser estabelecida esteticamente com
a função-frase e a função-imagem.

Palavras-chave: Cultura Visual. Deficiência Visual. Artes Visuais. Arte/Educação. Formação do Sensível.
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ABSTRACT
This article proposes to discuss dialogically about the possibilities and challenges in the teaching-learning processes in
the field of Art/Education for the formation of the sensitive, in the intersections with the studies of Visual Culture. In this
sense, we opted for literature review and art criticism, encompassing theoretical-philosophical formulations especially
dedicated to analysis – processes of production, mediation, fruition and interpretation – situated in/in transit with the
Visual Arts. Indeed, our dialogues embrace conceptions that map the historical-social construction of visuality, moving
away from limitations imposed on the universe of images – their knowledge, actions and affections – in the context of
the education of people with visual impairments. Equally instigated by the power of activities that embody aesthetic
experiences through visual poetics, we use Marxian studies centered on the fetishism of merchandise and spectacle in
order to reflect – and/or at least fray –the hegemonic modes occupied by images in society contemporary capitalist in its
contradictions and disputes. With these brief discussions, we consider, in a preliminary way, that in the aesthetic regime
of the Arts, the image does not present itself as a double or a translation – as in the case of audio description –, but rather
as an organization to be aesthetically established with the phrase-function and the image-function.

Keywords: Visual Culture. Visual Impairment. Visual Arts. Art/Education. Formation of the Sensitive.

1. Introdução

Arte não tem pensa:

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.

É preciso transver o mundo.

(BARROS, 1996, p. 75)

Manoel de Barros, em suas dialogias poéticas, aponta-nos a sensibilidade como cami-

nho para [re]descobrir a multiplicidade que a vida já é e que habita nas entranhas de cada ser

social enquanto potência criativa. Se a imaginação possibilita transver, a proposição desse

poeta – que tece “desenhos verbais de imagens”6 –, nos leva à questão das experiências estéti-

cas por meio da produção de tessituras criativas.

Do mesmo modo, em suas dialogias plásticas, Paul Klee entende que “A arte não re-

produz o visível, mas torna visível” (KLEE, 2001, p. 43). Compondo sua pesquisa artística por

caminhos que rastreiam uma visualidade para além do órgão visual, esse artista – de “traço não

acostumado”7 –, “[...] estabelece um diálogo com o espectador, criando uma ressonância com o

objeto que não se limita às relações meramente retinianas, ou às intenções esquemáticas vin-

culadas à contemplação da natureza” (LAGÔA, 2006, p. 128).

Desse modo, ambos – Paul Klee e Manoel de Barros – imersos no trabalho criador com

a materialidade do mundo, propõem um acesso de múltiplas camadas de apreciação estética,

6 Conforme narrativa do próprio Manoel de Barros em entrevista à Revista Palavra (2011).

7 No verso “[...] Não use o traço acostumado”, em As lições de R.Q. – parcialmente citada em epígrafe – Manoel de Barros (1996)
parece-nos fazer referência à Paul Klee quando esse artista plástico, no desejo de desacostumar o traço, passou a pintar com
sua mão não dominante: a esquerda.



Benjamin
Constant

3
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276210, 2021

Visualidades em disputa: discussão sobre a formação do sensível da pessoa com deficiência visual

aproximando-nos dos múltiplos sentidos do corpo, das invenções e das inventividades com os

“desvios” das palavras-imagens e das imagens-palavras.

O discurso poético manoelino ao brincar com o nosso jeito de perceber e de sentir por

meio de uma linguagem que desconstrói, evoca-nos outras tantas relações dialógicas, como

aquelas experienciadas pelo jogo da imagem e da palavra, materializadas, por exemplo, na

pintura de René Magritte em La trahison des images (1929) – A traição das imagens –, na qual

lemos “Ceci n’est pas une pipe” (“Isto não é um cachimbo”) abaixo da figura de um cachimbo. Já

que nessa obra de arte multidimensional e polissêmica, as articulações entre o visível-invisível,

entre a imagem-palavra, mobilizam reflexões sobre o que é a imagem, o estético e o que é uma

representação.

Com efeito, no regime estético das artes, não são, em primeiro plano, a imagem em si

e as propriedades dos dispositivos técnicos que definem a sua natureza, mas sim a “[...] potên-

cia de significação e de afeto que lhe é associada” (RANCIÈRE, 2012, p. 11-12), assim como as

relações que são tecidas nas coletividades e as inscrições da arte nos espaços de partilha, entre

o todo e as particularidades.

Ora, nesta trilha alquímica entre as palavras e as tintas é que se revela uma leitura da

poesia manoelina em dialogia com as artes visuais: tanto “[...] pelas inúmeras referências a

artistas plásticos, obras de arte e objetos que agem como intertextos na obra literária, provo-

cando a atualização de conceitos, técnicas e elementos da linguagem visual” (MENEGAZZO,

2009, p. 73-74) quanto “[...] pelo exercício poético consciente que investe na busca de mecanis-

mos discursivos, apropriando-se das linguagens popular e regional, até os poemas metalingu-

ísticos, nos quais [...], dialoga com leitores e explicita conceitos que norteiam sua poética”

(MENEGAZZO, 2009, p. 73-74).

No âmbito do [descom]passo entre a realidade objetiva, a percepção subjetiva e os

signos constituídos coletivamente nas contradições dos processos histórico-sociais para dizer

dos saberes, fazeres e afetos, um componente pujante se faz ativo: a imaginação enquanto

possibilidade humana para evocar ou criar e produzir imagens, independentemente da pre-

sença física dos objetos a que se referem. Mas, ao caminharmos para o entendimento de Ba-

chelard (2013) sobre a eclosão de imagens em processos nos quais a “[...] linguagem poética,

quando traduz imagens materiais, é um verdadeiro encantamento de energia” (BACHELARD,

2013, p. 6), deslocamos a primazia do sentido da visão – marca indelével da tradição filosófica

ocidental – para a provocação e a resistência, que exige a intervenção corpórea por meio de

uma imaginação material, na qual a mão operante, no corpo a corpo – como proposto por
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Merleau-Ponty (2011) em dialogia com a corporeidade encarnada no movimento – com a

materialidade do mundo, mobiliza os devaneios da vontade: “Experimentando no trabalho de

uma matéria essa curiosa condensação das imagens, das forças, viveremos a síntese da imagi-

nação e da vontade” (BACHELARD, 2013, p. 20).

Nessa referência da imaginação como potência dos processos de criação, o documen-

tário de Pedro Cezar (LETRASINVERSO, 2009), Só dez por cento é mentira: a desbiografia oficial de

Manoel de Barros, materializa essa interpenetração e unidade do sensitivo e do lógico a partir

da percepção de imagens por meio dos contornos das formas em manchas, reentrâncias, bura-

cos, ausências de argamassa e limos nas mais diversas texturas de paredes e muros. Quando o

lápis virtual passeia por essas superfícies, traçando na bidimensionalidade, a tridimensionali-

dade de um carro, de uma lata de conservas aberta, a cabeça de um elefante, uma casa, uma

borboleta de asas abertas e um cachorro, experienciamos que no sentido da percepção impli-

cam-se os sentidos sensíveis e práticos, bem como a tomada de consciência desses sentidos.

Em outras palavras, vivendo é que o ser social percebe corporalmente o mundo. É

nessa prática da vida – nas relações com as pessoas e com as coisas do mundo – que passamos

às observações orientadas, voluntárias, convertendo, pois, a percepção em uma atividade es-

pecífica, o que implica análise, síntese e interpretação daquilo que percebemos. Portanto, a

percepção não pressupõe somente a capacidade humana para reagir a um estímulo sensível,

mas ainda a aptidão para tornar consciente a correspondente qualidade sensível que é propri-

edade de um determinado objeto (RUBINSTEIN, 1973).

Se no nascedouro do pensamento imbrica-se a sensibilidade, a imaginação revela-

nos que é por meio desse processo singular que operamos com imagens que não se limitam à

reprodução do diretamente percebido. Logo, podemos dizer que toda imagem é tanto evoca-

ção – enquanto memória – quanto transformação do reproduzido. Contudo, “se à memória

compete a reprodução do experienciado sobre a forma de imagens, à imaginação compete

sua modificação” (MARTINS, 2015, p. 228).

No transvio dessas urdiduras amalgamadas pelos processos de imaginar e criar é pro-

vável que o cinema – atividade artística que não se restringe a reproduzir o vivido –, desde sua

considerada primeira exibição para um pequeno público no Grand Café em Paris, nos idos

anos de 1895, com a projeção de La Sortie de l’usine Lumière à Lyon (A saída da Fábrica Lumière

em Lyon), na qual o impacto da percepção das imagens em movimento da locomotiva exposta

em uma tela, além de apresentar ao mundo o cinematógrafo, possibilitou uma série de refle-

xões em torno do que hoje chamamos de Estudos Visuais, na medida em que essa linguagem

audiovisual questionou concepções sobre “ver” e “não-ver” – tal como os estudos contemporâ-
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neos da Cultura Visual, que alargam o campo de investigação para além das imagens artísticas,

somando a esse campo, os estudos de práticas culturais imagéticas, enquanto construções

histórico-sociais que expõem de maneira assertiva a capacidade de mobilização econômica,

social e política das imagens.

Nesse sentido, tal qual Paulo Freire (2018), em Pedagogia do oprimido, obra de 1968,

reconhecemos a amplitude do assunto que propomos trazer nesse artigo e com o qual deseja-

mos – em certa medida – refletir determinadas questões discutidas em nossos encontros dialó-

gicos no Grupo de Pesquisa Trabalho, Arte, Educação8. Consideramos essa escrita coletiva como

uma aproximação a um tema que sabemos de tamanha pertinência enquanto possibilidade de

formação do sensível das pessoas com deficiência visual.

Diante do exposto nessa introdução, intencionamos tecer reflexões sobre as possibili-

dades e os desafios dos processos de ensino-aprendizagem na área da arte/educação, a partir

das fronteiras e trânsitos dos aportes teóricos trazidos pelos estudos da Cultura Visual. Para

tanto, iniciaremos com diálogos introdutórios em torno das concepções e intersecções entre

cultura, visualidade e arte/educação. No segundo momento, instigados pela potência dos es-

tudos marxianos para discutir a diversidade imagética na contemporaneidade, partiremos das

categorias fetichismo da mercadoria (MARX, 2017) e espetáculo (DEBORD, 1997) para questio-

nar os modos hegemônicos de pensar, fazer e sentir as imagens. E, por fim, abordaremos a

temática da Cultura Visual a partir das múltiplas possibilidades de contribuição das imagens na

composição/produção de saberes, fazeres e afetos das pessoas com deficiência visual.

2. Cultura, visualidade e arte/educação: diálogos introdutórios

 Em primeiro lugar, as imagens da arte,

enquanto tais, são dessemelhanças.

Em segundo lugar, a imagem não é uma

exclusividade do visível. Há um visível que não

produz imagem, há imagens que estão em

todas as palavras.

(RANCIÈRE, 2012, p. 15-16)

A massiva incorporação de imagens pelas tecnologias de comunicação no cotidiano,

“[...] não apenas a fotografia e o filme, mas também o som – com a introdução do cassete de

8 Vinculado ao Centro de Estudos e Pesquisas (Cepeq) da Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa (DPP) do Departamento de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (DPPE) do Instituto Benjamin Constant (IBC).
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áudio e a disponibilidade mais ampla de equipamento de gravação – e o vídeo, seguindo o

aparecimento no mercado das primeiras câmeras padronizadas individuais” (ARCHER, 2001, p.

61), impulsionou os debates contemporâneos sobre a arte e a visualidade em um novo campo

de estudo em torno da cultura: os assim chamados Estudos Culturais, Cultura Visual e Estudos

Visuais, nos anos de 1970 e 1980.

Contudo, já nas primeiras décadas dos anos de 1990, a composição de um campo trans-

disciplinar que intenciona contribuir para o alargamento das imagens e das experiências visu-

ais reverberou nos trânsitos questionadores dos ditos critérios e fronteiras entre o “artístico” e o

“não artístico”, ou ainda entre a “baixa” e a “alta cultura”, operando na transposição de tais

demarcações hierárquicas.

Em artigo publicado no Journal of Visual Culture, Mitchell (2002) esclarece que “[...] os

estudos visuais são os estudos da cultura visual. [...] Na prática, é claro, confundimos frequen-

temente as duas coisas” (MITCHELL, 2002, p. 166, tradução nossa), razão pela qual prefere “am-

pliar o termo ‘cultura visual’ de modo a abranger tanto a área como seu conteúdo e deixar que

o contexto esclareça seu significado” (MITCHELL, 2002, p. 166, tradução nossa).

Sob esse paradigma da desterritorialização dos contornos disciplinares, o campo da

arte na contemporaneidade expande suas fronteiras para o campo ampliado9 da cultura, lugar

ocupado à princípio pelas pesquisas antropológicas (FOSTER, 2005), provocando agenciamen-

tos diferentes dos convencionais entre o artista, a obra e o público.

No Brasil, esse movimento é explicitamente percebido no contexto da exposição Nova

Objetividade Brasileira (1967), que reunindo diferentes vertentes das vanguardas nacionais –

Arte Concreta, Neoconcretismo, Nova Figuração – em torno da ideia de “nova objetividade” –

noção criada por Hélio Oiticica no evento Propostas 66 para investigar a situação da arte no

país – abraçou como elementos basilares: o posicionamento político, a superação do quadro

de cavalete, a participação corporal, tátil e visual do público.

Essa “chegada de múltiplas tendências”, plasmadas na/com a intensificação dos deba-

tes sobre os tipos de participação do público na obra de arte, incidindo ainda sobre o processo

artístico formal e o engajamento político na perspectiva da dimensão social da experiência

artística, pode ser observada em diversas produções artísticas dos anos 1960 e 1970, como, por

exemplo, na obra Bicho (1960), de Lygia Clark, que imprime o vanguardismo na discussão so-

bre a perspectiva do “espectador-participador”.

9 Em referência ao termo cunhado por Rosalind Krauss (1984): “Sculpture in the expanded field” (“Escultura no campo ampliado”).
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Partindo das leituras de Eros e a civilização, de Herbert Marcuse (1975) e a Sociedade do

espetáculo, de Guy Debord (1997), o artista Hélio Oiticica desenvolve ainda a concepção de

“além-participação” com a obra Apocalipopótese (1968), evento marcante que rompeu com a

ideia de objeto artístico estático e de autoria única e exclusiva do artista, ao propor uma mani-

festação artística coletiva, que assumiu de modo marginal a colaboração do público.

No entanto, precisamos ressaltar que essa abordagem transgressora dos padrões con-

vencionais – de superação dos suportes clássicos de pinturas e esculturas, de invasão da arte

no espaço urbano para além dos museus e galerias –, não foi suscitada automaticamente, mas

sim engendrada no percurso de pesquisa artística. Na série Núcleos (1960), Oiticica já pesquisa-

va a interação com o espectador, não apenas pela contemplação retiniana, mas também pela

inserção corporal no objeto. Propondo com isso uma apreciação estética curiosa e criativa,

diferente do olhar anestesiado e pacífico, permitindo ainda uma vivência da cor como ação

(DONADEL, 2010).

No que concerne à arte/educação, Ana Mae Barbosa (2011) identifica diferentes ver-

tentes de análise sobre a Cultura Visual nos processos de ensino-aprendizagem de arte no

Brasil na atualidade: a Cultura Visual excludente, a Cultura Visual includente e a Contracultura

Visual, no qual as discussões movem-se com discordâncias sobre a gênese do campo no Brasil,

o seu caráter histórico no ensino de arte, as suas materialidades e a criticidade sobre os usos da

imagem no sistema capitalista contemporâneo.

Nessa sequência, os estudos sobre as confluências da arte e da cultura, enquanto um

exercício de análise entrelaçado à pluralidade de discussões – e dissensões teórico-práticas –

tensionam a centralidade da visualidade nas sociedades contemporâneas, fazendo-nos refle-

tir sobre as potências, as fragilidades e as limitações impelidas por outros agenciamentos para

se pensar, fazer e sentir as imagens no processo de ensino-aprendizagem. De tal modo que o

campo da arte/educação, atualmente, possui composições curriculares com as Artes Visuais, a

Comunicação Visual e a Cultura Visual de forma integrada (BARBOSA, 2011).

Com o afrouxamento das categorizações e das fronteiras disciplinares, tomadas em

conjunto às novas técnicas de manipulação de imagens – proporcionadas pelo avanço da

tecnologia por meio de dispositivos técnicos, as quais possuem recursos da digitalização –,

irrompem possibilidades para a composição de uma arte dita coletiva, na qual cada indivíduo

poderia criar e alterar a imagem, suprimindo e adicionando elementos (COUTINHO, 2008). Esse

processo de criação coletiva, em que o sentido da autoria e da originalidade emergem trans-

formados, como se esses novos procedimentos estabelecessem outro ordenamento, deixa-nos
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cientes das ambivalências, fazendo-nos adentrar os debates, trazendo à baila as concepções

de visão e de visualidade.

Como proposto por Hal Foster (1998), na obra Vision and visuality: “Embora a visão

sugira uma operação física, e a visualidade uma operação social, de fato, as duas não se opõem

como a natureza se opõe à cultura: a visão é também social e histórica, e a visualidade envolve

o corpo e a psique” (FOSTER, 1998, p. 9, tradução nossa). Mas, constituindo-se como par dialé-

tico visão e visualidade “[...] não são idênticas:  aqui, a diferença entre os termos sinaliza uma

diferença no âmbito do visual – entre os mecanismos da visão e suas técnicas históricas, entre

o dado da visão e suas determinações discursivas” (FOSTER, 1998, p. 9, tradução nossa). Ou seja,

“[...] uma diferença, muitas diferenças, entre como vemos, como somos capazes, autorizados

ou levados a ver, e como vemos esse ver ou não-ver” (FOSTER, 1998, p. 9, tradução nossa).

Diante do exposto, entendemos com Marx (2015) em seus Manuscritos econômico-filo-

sóficos de 1844, que o processo de humanização dos sentidos do ser social diz também sobre a

formação e o desenvolvimento de sentidos que não são imediatamente “dados” pela natureza,

mas que vinculados a essa organicidade, por meio da atividade social, constituem-se em sen-

tidos propriamente humanos.

[...] tal como só a música desperta o sentido musical do homem, tal como para o
ouvido não musical a mais bela música não tem nenhum sentido, não é nenhum obje-
to, porque o meu objeto só pode ser a confirmação de uma das minhas forças essen-
ciais, portanto só pode ser para mim assim como a minha força essencial é para-si
como capacidade subjetiva, porque o sentido de um objeto para mim (só tem senti-
do para um sentido correspondente a ele) vai precisamente tão longe quanto vai o
meu sentido, [...]. Pois não só os cinco sentidos, mas também os chamados sentidos
espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra, o sentido huma-
no, a humanidade dos sentidos, apenas advêm pela existência do seu objeto, pela
natureza humanizada. A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história
do mundo até hoje (MARX, 2015, p. 352, grifos do autor).

Do mesmo modo, apoiados nesse pressuposto materialista histórico-dialético, apre-

endemos a cultura enquanto produto do trabalho humano coletivo e, assim, expressão do

processo histórico-social. Logo, entre o trabalho, a arte e a cultura não existe uma muralha

intransponível, ainda que cada uma dessas atividades apresente um tipo específico de teleolo-

gia – o predomínio da utilidade prático-material, no trabalho, a utilidade sensível, na arte e a

utilidade dos signos externos para orientar o desenvolvimento do psiquismo, na cultura –  já

que a natureza criadora comum a essas atividades possibilita ao ser social a criação de novos

objetos, em um processo de descobertas de novas propriedades e qualidades desses objetos,
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tanto quanto de novas relações entre as coisas, ampliando consideravelmente a sensibilidade

humana (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2010).

Por isso, a exigência da formação e aprimoramento de características do gênero hu-

mano – desde “[...] os objetos stricto sensu, bem como a linguagem e as relações cotidianas

entre os seres humanos, até as formas mais elevadas de objetivação humana, como a arte, a

ciência e a filosofia” (DUARTE, 2013, p. 38) –, que não sendo, pois, transmitidas biologicamente,

exigem que delas nos apropriemos historicamente.

Se por um lado, por intermédio da arte somos instigados a estabelecer uma relação

crítica e reflexiva a partir de nossa existência no mundo, por outro lado, sabemos que não cabe

à arte uma função de normatizar a conduta das sociedades, reduzindo-se, portanto, à ideolo-

gia ou mesmo à mera forma de conhecimento, já que, em uma perspectiva verdadeiramente

estética, a obra de arte é, antes e sobretudo, a concretização da potência criadora humana, e

sob essa condição, vive por si mesma uma realidade própria, que não se deixa limitar em um

critério ideológico ou sociológico (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2010).

A mesma observação é válida para o entendimento da função social da arte como

uma espécie de contágio com os sentimentos do artista, tal qual em um processo de amplifica-

ção quantitativa do sentir, ou ainda como um prazer estético, que desconsidere a distinção da

emoção estética da emoção comum. Porque embora empregue questões e materialidades

extraídas da vida cotidiana, as configurações produzidas exclusivamente pelas obras e objetos

artísticos, abrem a cada ser social em particular a possibilidade de produzir sentimentos que

normalmente não são vivenciados cotidianamente (VIGOTSKI, 2001).

Pelo fato de a arte ser uma técnica social do sentimento, “[...] um instrumento da soci-

edade através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e pessoais do

nosso ser”, (VIGOTSKI, 2001, p. 315), ao contrário do que possamos pensar, nas obras e objetos

artísticos, os sentimentos do artista não se tornam sociais, mas sim pessoais, “[...] sem com isso

deixar de ser social” (VIGOTSKI, 2001, p. 309). Por isso, quando a arte realiza a catarse – um

processo singular responsável pela transformação/superação das emoções em sentimentos

que não encontram vazão na vida cotidiana – o artista e/ou o fruidor transformam esses “[...]

sentimentos em sentimentos opostos, nas suas soluções” (VIGOTSKI, 2001, p. 309).

Na produção de obras e objetos estéticos, o artista apropria-se dos processos existen-

tes na vida social, mas os insere em novas configurações específicas da arte, portanto, para a

fruição dessas produções estéticas “não basta entender da estrutura da obra: é necessário ain-

da superar criativamente o seu próprio sentimento, encontrar a sua catarse, e só então o efeito
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da arte se manifestará em sua plenitude” (VIGOTSKI, 2001, p. 314). Assim, a questão da educa-

ção do sensível, pontua-nos possibilidades substanciais para a formação humana omnilateral.

Mas o descompasso entre o desenvolvimento do gênero humano e o desenvolvimen-

to do indivíduo nos revela que, na história humana até a contemporaneidade, a formação das

sociedades tem significado a formação do indivíduo para uma posição no interior da divisão

social do trabalho, o que, por conseguinte, alude à obstrução da formação do indivíduo como

ser genérico, um ser que represente o desenvolvimento integral das potencialidades do gêne-

ro humano (MARX, 2015).

Não podemos deixar de destacar também que, por conta disso, a problemática da

estética na sociedade capitalista contemporânea centra-se, principalmente, na fragmentação

dos sentidos, já que os bloqueios materiais e sociais inerentes ao metabolismo desse sistema

impõem – a uma parcela considerável da humanidade – o atrofiamento e o embrutecimento

do sensível (MARX, 2015).

3. Imagens na contemporaneidade: “fetichismo da mercadoria” na “sociedade do

espetáculo”?

O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade

por “coisas suprassensíveis embora sensíveis”, se realiza

completamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído

por uma seleção de imagens que existe acima dele, e que ao mesmo

tempo se faz reconhecer como o sensível por excelência.

(DEBORD, 1997, p. 28)

A exposição imagética a qual estamos submetidos na contemporaneidade, sobretudo

nas redes sociais, compõe intensos debates e questionamentos, especialmente a respeito dos

chamados filtros de imagem – recurso técnico largamente empregado em reproduções foto-

gráficas digitais. Um artigo publicado na prestigiada revista científica britânica Media Psycho-

logy adentra a problemática da exposição imagética, principalmente de meninas adolescentes,

que influenciadas pelas imagens de personalidades midiáticas, condenam-se à contínuos pro-

cessos de depreciação da autoimagem, desembocados em sofrimentos, tais como, anorexia,

bulimia e depressão (KLEEMANS et al., 2016).

Não obstante, as discussões que envolvem as imagens digitalmente manipuladas pos-

suem um longo lastro, particularmente quando relacionadas às estratégias nas quais mensa-
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gens subliminares em propagandas já remontavam à década de 1970. Todavia, se optarmos

por retroceder ainda mais no tempo, é notável como o cinema e a propaganda compuseram o

plano ideológico nos regimes fascistas europeus, no curso da Segunda Guerra Mundial ou

durante os anos de Guerra Fria – apenas para nos ater a alguns exemplos. Todavia, surpreende-

nos na contemporaneidade a amplitude alcançada pelo fenômeno da circulação de imagens,

com o vigor e a difusão proporcionada pelo advento da internet e das chamadas redes sociais.

Com efeito, uma análise sobre o fenômeno da Cultura Visual prescinde por questões

metodológicas compreendê-la para além de uma abstração, isto é, destacar que ao tratarmos

da visualidade e das imagens, demarcamos de qual lugar falamos: uma sociedade mediada

por relações sociais capitalistas em disputas, em que o visível e o não visível, assim como a

imagem e a visualidade, estão preenchidas pela dinâmica do valor em expansão.

A imagem destina-se – juntamente com toda produção material e imaterial produzida

pela humanidade – ao consumo e à consequente valorização do valor. Por isso, uma aborda-

gem marxiana que analise o fenômeno como um conjunto articulado de múltiplas determina-

ções, uma totalidade concreta, e que, da mesma forma, compreenda as contradições que

envolvem o fenômeno, implica em absorver da categoria fetichismo da mercadoria, exposta

sobremaneira por Marx (2017), em seu primeiro volume d’O capital, em interlocução com a

categoria espetáculo de Guy Debord (1997), um sentido concreto para a questão da Cultura

Visual na sociedade capitalista, cindida em classes e transpassada pelas questões de raça, gê-

nero, deficiência, ecológica, entre outras.

Sabemos, contudo, que o objetivo de Marx n’O capital centrava-se demasiadamen-

te na compressão da organização societária que se espalhava pela Europa e, não obstante, por

todo o mundo então conhecido, fundada sobre a consolidação do poder político e econômico

da burguesia. Em síntese, as formas prioritárias que dilatavam a nova dinâmica social fortuita

do século XIX.

Dessa forma, seguem daqui duas pertinentes observações: primeiro, que embora a

estética não estivesse contemplada no primeiro plano da abordagem que Marx (2017) desen-

volve sobre a economia política, sua argumentação infere que a prática capitalista de acumu-

lação absorve peremptoriamente toda a vida social, incluindo a produção artística e/ou cultural.

Em segundo lugar, o fato de nos encontrarmos no século XXI cada vez mais imersos no meta-

bolismo do capital sugere que, não ultrapassado seus limites externos ou internos, as contradi-

ções, tendências e contratendências imanentes ao seu desenvolvimento permanecem, no

mínimo, em vigor – para não dizer que se aprofundam e se agudizam ainda mais – o que, de
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imediato, infere na atualidade das análises de Marx (2017) para todo o conjunto dos comple-

xos da vida que subsiste sob o capitalismo.

Não por menos, “a dominação da sociedade por coisas suprassensíveis embora sensí-

veis”, como expressa Guy Debord (1997, p. 28), atinge níveis inimagináveis com a expansão das

redes sociais e sua velocidade de comunicação. Cabe ressaltar dessa afirmação que o caráter

de dominação social se concentra muito mais no conteúdo do que na forma, muito embora

esta última, enquanto veículo, retroage qualitativamente sobre a primeira se atentarmos para

a questão da velocidade e compreensão do tempo. Dizemos isso porque não se pretende aqui

tecer uma crítica romântica à expansão tecnológica, contudo é notável que sob os auspícios

do capital essa expansão tenha incidido em uma manifestação brutal de mistificação da reali-

dade social, tal feito, encontra na circulação de imagens um cenário profícuo à elevação de

signos que emulam a realidade social e transferem para o centro da dinâmica da vida humana

uma potência externa ao seu ser, um produto de sua mente. Conforme assevera Marx (2017), o

fetichismo da mercadoria manifesta que:

 A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico não se apresenta, pois,
como um estímulo objetivo do próprio nervo óptico, mas como forma objetiva de
uma coisa que está fora do olho. [...]. É apenas uma relação social determinada entre
os próprios homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma rela-
ção entre coisas. Desse modo, para encontrarmos uma analogia, temos de nos refugi-
ar na região nebulosa do mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano
parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relação
umas com as outras e com os homens. Assim, se apresentam, no mundo das merca-
dorias, os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos
produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso,
é inseparável da produção de mercadorias (MARX, 2017, p. 148).

Observando a contradição entre o capital e o trabalho que opera sob o capitalismo,

Marx (2017) compreende que sob essa forma social, a apropriação privada da produção de

toda e qualquer riqueza social encerra o trabalho humano sob o paradoxo de não se reconhe-

cer no produto de sua própria atividade. Desse modo, o trabalho, fonte da riqueza social, apa-

rece para a humanidade como trabalho alienado e fetichizado, isto é, promotor de criações

que dominam a criatura, tal como o célebre personagem Frankenstein, da escritora Mary Shel-

ley (2017), lançado em 1818.

Por sua vez, aproximadamente um século posterior à Marx, Guy Debord (1997) em seu

ensaio A sociedade do espetáculo, publicado em 1967, atualiza e expande a dimensão do feti-

chismo para as condições concretas que assumia o capitalismo nos anos de 1960. Instigado
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pelas contradições que incidiam sobre o socialismo real da União das Repúblicas Socialistas

Soviéticas (URSS) e, com essas contradições, os percalços assumidos pela esquerda comunista

francesa, o líder da Internacional Situacionista e ativo membro das manifestações do Maio de

1968 em Paris concebeu o espetáculo como o grau máximo do fetiche, isto é, a manifestação

tardia da tendência à naturalização do sistema do capital como única força social real.

Assim, a produção artística e cultural, agentes sociais em potencial do espetáculo,

amalgamadas em uma ponta ao ethos burguês e à valorização do valor, e em outra, à crítica e

superação deste estado de coisas, compreenderia, ora ao mesmo tempo, ora em distintas pon-

tas, anunciar o espetáculo “[...] não como um conjunto de imagens, mas uma relação social

entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14).

Nesse sentido, o espetáculo, por um lado, carrega em sua essência um potencial trans-

gressor, contudo, por outro, traduz irremediavelmente o fetiche do pós-guerra, operando aqui,

não mais como tragédia, mas como farsa, posto que reencenada e, portanto, prenúncio do que

alguns anos mais tarde seria conhecido como pós-modernidade.

Portanto, é lícito compreender no desenvolvimento das forças produtivas do capita-

lismo contemporâneo a função social da imagem como mediadora do espetáculo capitalista e

o mundo por este produzido. Dito de outra forma, numa época em que cada vez mais o capital

hipoteca o futuro, valendo-se para tanto, da ocultação e relativização das contradições sociais,

sobretudo as do presente, bem como revisando periodicamente a seu interesse as do passado,

síntese das chamadas “fake news” (MCINTYRE, 2018), anunciando sempre mais do mesmo – o

único caminho possível – e produzindo um realismo em que, como na afirmação de Mark

Fisher (2020, p. 8) “[...] é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”, a

super propagação das imagens como mediadores sociais atuam, salvo as resistências que com-

portam a arte, na imediata e constante obnubilação do real.

4. [Com]partilhamentos do sensível: considerações provisórias

O sonho é ver as formas invisíveis

Da distância imprecisa, e, com sensíveis

Movimentos da esperança e da vontade,

Buscar na linha fria do horizonte

A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte —

Os beijos merecidos da Verdade.

(PESSOA, 1972, n.p)
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Nos espaços do cotidiano escolar tanto quanto nos espaços culturais – permeados por

múltiplas relações dialógicas –, compreendemos que a fruição de imagens artísticas demanda

abordagens que favoreçam a leitura da obra de arte como vivência estética relacional, ou seja,

uma vivência que relacione o produto da obra (a obra em si) com o processo de criação, a sua

intersecção com outras obras (do mesmo autor e/ou de outros autores), o seu contexto históri-

co e estilístico e as experiências do fruidor (ZANELLA et al., 2007).

Nesse sentido, Ana Mae Barbosa (2010) destaca a importância da Abordagem Triangu-

lar no ensino da Arte – a leitura da obra de arte, o fazer artístico e a contextualização – para a

compreensão das imagens produzidas e vivenciadas no mundo, relacionando-as com os dife-

rentes contextos histórico-culturais, atentando-se para as discussões contemporâneas da arte,

nas quais expressam-se agenciamentos sociais da/na atualidade.

Embora a Abordagem Triangular conste no currículo das escolas brasileiras, com am-

pla difusão nos cursos de formação de Arte/educadores, ainda assim, o ensino da Arte é

[de]marcado pelo paradigma visuocêntrico, tal qual a modernidade ocidental, que identifica

“ver” e “conhecer” (BELARMINO, 2004), operando no cotidiano escolar por meio de propostas

de atividades com exercícios de observação de imagens que não levam em conta a multiplici-

dade nos modos de ser e perceber e desconsideram, em síntese, que as imagens, enquanto

configurações culturais, não nos afetam somente pelo órgão visual – o olho.

Não por menos, no contexto da educação [neo]liberal, o crescimento de práticas for-

mativas aligeiradas – também – no campo das Artes Visuais, que, “[...] ora, guardam formatos de

academia, pautadas no modelo belas artes e, ora, apresentam modelos acríticos que secunda-

rizam a atuação dos professores e privilegiam os processos de autoaprendizagem e livre ex-

pressão” (SILVA, 2019, p. 247), desvelam que o “[...] pouco espaço nas licenciaturas para a

construção de professores intelectuais transformadores”, muito embora “[...] seus participantes

enfatizem a defesa da arte e sua relação intrínseca com a vida, parece-nos que o sujeito social

está distanciado dessa relação” (SILVA, 2019, p. 247).

Sabemos ainda que a interpretação de uma obra de arte “[...] exige um aprendizado

especial, a elaboração de habilidades específicas de recriação das obras de arte e, nesse senti-

do, as aulas de observação de quadros e ‘leitura lenta’ introduzidas em algumas escolas euro-

peias são um modelo de educação estética” (VIGOTSKI, 2010, p. 352).

Por sua vez, Kastrup (2010), em artigo sobre a acessibilidade de pessoas cegas em

museus, compreende que a experiência estética nesses espaços, quando balizada somente por

intermédio da informação e/ou da explicação (verbal ou escrita), com ênfase nos aspectos
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técnicos e objetivos das obras, proporcionam uma recepção marcada pela utilização dos cha-

mados “verbalismos” e, em alguns casos, destituídos do substrato concreto da própria experi-

ência estética.

Com efeito, no regime estético das artes, a imagem não se apresenta como um duplo

ou uma tradução – como no caso da audiodescrição –, mas sim com uma organização a ser

estabelecida esteticamente com a função-frase e a função-imagem. Os pares dialéticos: pala-

vras/formas, dizível/visível, visível/invisível, relacionam-se segundo novos procedimentos,

carregados de dialogicidade e historicidade (RANCIÈRE, 2010). Logo, a compreensão de uma

imagem/obra de arte a partir de uma leitura crítica implica também a articulação entre texto e

contexto.

Desse modo, o acesso à obra de arte a partir do “olhar” do outro constitui-se como

tema fulcral da discussão e da problemática dos estudos em desenvolvimento nesse campo

(BELARMINO, 2013), pois, num contexto conformado pelas relações de poder, centrado na per-

cepção da visão e na intelectualização, não basta oferecer o acesso somente às questões obje-

tivas e simplificadas de formas e imagens, mas ainda possibilitar o encontro, a abertura para as

zonas de comunicação da partilha do sensível (RANCIÈRE, 2010), tendo a escola o papel de

tensionar, por meio da práxis pedagógica, a discussão sobre a hegemonia de expressões da

cultura por parte do grupo dominante.

Portanto, compreendemos que o acesso significativo às obras de arte necessita de

abordagens fluidas e dialógicas, já que a massiva incorporação de tecnologias intensificou

sobremaneira o contato com informações visuais na contemporaneidade, abarcando os as-

pectos do cotidiano – como, por exemplo: o corpo, a política, a raça, o gênero, a virtualidade

etc. –, compondo e transformando as experiências do viver, do conviver, do pensar e do sentir

em comunidade.

Nesse ponto, cabe dizer que os projetos, pesquisas e ações da docência em Artes Visuais

desenvolvidas no âmbito da educação profissional do Instituto Benjamin Constant articulam a

exploração de diferentes visualidades com suportes de acessibilidade e a apreciação de obras de

arte. Ou seja, consideramos indispensáveis os aspectos sensoriais, sobretudo quando dialogam

com o alargamento da percepção estética nas relações tecidas na mediação pedagógica, pois

tão-somente adquirir recursos sensórios não é suficiente, sendo necessário articular as vivências

pessoais com as construções históricas e artísticas (BERNARDINELLO; ARDER; MASCARENHAS,

2019). Dessa forma, contribuímos para construções e aberturas do saber-fazer-fruir no espaço

escolar em dialogias afetivas do ser, conhecer e estar em/na relação com o outro.
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Destacamos, portanto, que a arte – diferente dos outros objetos culturais, tem caracte-

rísticas específicas – sendo, pois, uma atividade capaz de mobilizar vivências nas esferas do

social e do estético, constituída como um núcleo central para a emancipação dos modos hege-

mônicos de saber, fazer e sentir o mundo, contribuindo para tessituras de novos sentidos para

a vida (RANCIÈRE, 2010).

A leitura da obra de arte é multidimensional, isto é, um território pujante de relações e

compartilhamentos. Mas para isso, quanto mais encontros com as produções artísticas por

meio de mediação sensível, maiores serão as possibilidades de interpretação, de associação e

de inter-relação simbólica. Posto que designar tempo-espaço para atividades de formação do

humano no humano na atual sociabilidade significa “[...] romper a partilha entre os que estão

submetidos à necessidade do trabalho braçal e os que dispõem de liberdade para olhar” (RAN-

CIÈRE, 2010, p. 93), constitui-se como [re]existência.

De tal modo, a obra de arte é aberta a diversas leituras que, embora diferentes, não se

anulam umas às outras, são relacionais (BOURRIAUD, 2009). Logo, para Ana Mae Barbosa (2005),

o estudo da Arte – no ensejo do alargamento da sensibilidade humana – possibilita uma apre-

ensão do mundo, em que suas questões oferecem recursos para o desenvolvimento dos pro-

cessos de percepção e imaginação para a compreensão e análise da realidade, transformando-a

com criatividade.

Sendo assim, os processos criativos mobilizados em atividades de produção de mate-

rialidades artísticas e estéticas – enquanto processo fundamentalmente social e relacional –

desdobram-se em interconexões entre a memória revisitada nos contextos vivenciados e o

alargamento de múltiplas experiências ao longo da vida. Dessa maneira, a criação é caracterís-

tica própria da atividade humana, ou seja, é uma capacidade exclusivamente humana, gerada

por meio do trabalho para dominar a natureza e a si próprio (OSTROWER, 2014).

Destarte, as conexões entre a arte, a cultura e a visualidade nos processos educativos,

analisados a partir de vertentes teóricas que contribuem para o desenvolvimento de projetos

reflexivos no campo da Cultura Visual possibilitam diálogos sobre convergências e divergênci-

as que permitem mobilizações para um exercício crítico constante dos saberes, fazeres e afetos

acerca das experiências [não somente] visuais que nos cercam, questionam e – de certa forma

– nos constituem enquanto seres sociais.

Poderíamos inferir, então, que a Cultura Visual se propõe ao questionamento e à cons-

tituição de um conhecimento mais profundo, rico e ainda complexo, na medida em que a “[...]

relevância que as representações visuais e as práticas culturais têm dado ao ‘olhar’ em termos
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das construções de sentido e das subjetividades no mundo contemporâneo” (HERNÁNDEZ,

2007, p. 27) pautam-se na interpretação crítica da arte e da imagem como artefatos culturais.
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RESUMO
Este artigo é um relato de experiência que serve para pensar a relação entre as instituições que atuam com pessoas com

deficiência e as iniciativas propostas pelos museus para esse público. O texto propõe uma leitura posterior sobre os

encontros e as ações que resultaram na proposta da Sala Experiências do Olhar, pelo Museu do Ingá, em Niterói, Rio de

Janeiro, Brasil, em 2019, como um projeto-piloto. Essa leitura parte de pressupostos do campo da acessibilidade cultural

e das discussões mais atuais no campo da museologia, de modo que incentive ações e práticas participativas e colaborativas

envolvendo o acesso e o acolhimento da diversidade humana em museus. Pretende, também, questionar a prevalência

de exposições estritamente visuais, considerando a multissensorialidade como forma de enriquecimento da experiência

museológica e de fruição estética, capaz de ampliar o acesso aos espaços museais. O processo contou com articulações

intersetoriais entre profissionais de museus e profissionais da saúde do campo da reabilitação. Foram realizadas atividades

culturais extramuros com pessoas com deficiência visual e encontros de discussão acerca dos desafios e possibilidades

de ampliação do capital cultural e fomento à participação social das pessoas em vulnerabilidade, com base no

reconhecimento do direito à cultura para todos.

Palavras-chave: Acessibilidade cultural. Deficiência visual. Multissensorialidade. Modelo social da deficiência. Reabilitação.

ABSTRACT
This article is an experience report that serves to think about the relationship between institutions that work with people

with disabilities and the initiatives proposed by museums for this public. The text proposes a further reading about the

meetings and actions that resulted in the proposal of the Sala Experiências do Olhar, by the Ingá Museum, in Niterói, Rio

de Janeiro, Brazil, in 2019, as a pilot project. This reading is based on assumptions from the field of Cultural Accessibility

and the most current discussions in the field of Museology so that it encourages participatory and collaborative actions
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and practices, involving access and the welcoming of human diversity in museums. It also intends to question the

prevalence of strictly visual exhibitions, considering multisensoriality as a way to enrich the museological experience and

aesthetic fruition, capable of expanding access in museum spaces. The process relied on intersectoral articulations

between museum professionals and health professionals from the rehabilitation area. Extra-mural cultural activities were

carried out with people with visual impairment, and discussion meetings about the challenges and possibilities of

expanding cultural capital and fostering social participation of people in vulnerability, based on the recognition of the

right to culture for all.

Keywords: Cultural accessibility. Visual disability. Multisensory. Social model of disability. Rehabilitation.

1. Introdução

O presente trabalho é um relato de experiência acerca de ações articuladas que resul-

taram na proposta da Sala Experiências do Olhar, um espaço destinado à concepção de expo-

sições com ênfase na experimentação sensorial, no Museu do Ingá, em Niterói, Rio de Janeiro,

Brasil. O projeto conquistou o 3º lugar no 10º Prêmio IBERMUSEUS de Ações Educativas, em

2019, na categoria de Projetos em Andamento.

Compreendendo a importância da acessibilidade cultural, o museu concebeu a sala

Experiências do Olhar, dirigida principalmente às pessoas com perda parcial ou total de visão.

O objetivo foi ampliar e democratizar o acesso ao acervo, convidando os visitantes a experi-

mentar outras formas de interação com as obras expostas. O conceito da sala propôs que a

curadoria, planejamento e montagem de exposições multissensoriais se dessem na perspecti-

va da acessibilidade de forma colaborativa e participativa e servisse de suporte para uma pro-

gramação de rodas de conversa, seminários e encontros sobre o tema. Em outras palavras, as

ações foram pensadas como parte estruturante da programação e não como um desdobra-

mento educativo complementar.

A proposta surgiu a partir de um grupo de trabalho formado em decorrência de de-

mandas que se articularam promovendo encontros de diálogo, escuta e reflexão. Por parte dos

museus, há hoje um movimento de oferta de ações acessíveis e uma busca por formação de

público com deficiência em seus espaços. Por outro lado, instituições que atuam com a reabi-

litação dessa população têm por objetivo promover a autonomia e a participação social, numa

perspectiva que não exclui a singularidade do caso a caso. A aposta se deu de forma que essas

demandas pudessem atuar de maneira articulada, a partir de ações extramuros, promovendo

espaços de fala e de escuta, fomentando o direito à cultura, a participação social e o acolhi-

mento da diversidade.
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2. Museu do Ingá e AFAC: breve histórico

O Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro – carinhosamente conhecido

como Museu do Ingá – localiza-se em Niterói, região metropolitana do estado do Rio de Janei-

ro. A instituição atua como centro de estudo, preservação e divulgação da história política e

produção de artistas da região. Seu acervo contém mais de nove mil peças, distribuídas em

oito coleções. Dentre elas, destacam-se as obras da Coleção Banerj4, acervo este considerado

patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro, reunindo pinturas, esculturas e gravuras de

importantes artistas brasileiros de reconhecimento internacional, como Di Cavalcanti5, Cícero

Dias6 e Tarsila do Amaral7.

Em 2016, o Museu do Ingá inaugurou a exposição “Di Cavalcanti em Várias Faces” que

teve duração de cerca de um ano. A mostra contava com um grande mural formado por quatro

grandes telas do pintor, cada qual representando um período específico do Brasil. A partir da

exposição, o setor educativo elaborou uma oficina multissensorial, cujo objetivo era propiciar

aos visitantes uma experiência imersiva com o intuito de ampliar os canais perceptivos, possibi-

litando uma nova interação do público com a obra e com o espaço museal. A elaboração da ação

pelo setor educativo teve por base o conceito de percepção multissensorial como uma ferramen-

ta semiótica importante na comunicação museológica (TOJAL, 2007). Dessa maneira, em conso-

nância com a autora, a proposta era provocar uma reflexão e uma sensibilização para as diferentes

possibilidades de fruição estética, para além da relação privilegiadamente visual nos museus.

As provocações sensoriais eram apresentadas ao longo de um circuito que iniciava

com uma conversa no jardim do museu e seguia com os participantes de olhos vendados até a

sala da exposição. De forma artesanal, estímulos olfativos e gustativos, percepções táteis e

sons relacionados às telas foram oferecidos aos visitantes durante o percurso. Para isso, os

educadores utilizavam incensos, frutas, objetos representados na obra, como, por exemplo,

penas, arco e flecha e painel sonoro. A oficina era finalizada com a apreciação visual da obra e

uma roda de conversa sobre a experiência.

4 A Coleção BANERJ (Banco do Estado do Rio de Janeiro) é proveniente de um banco estatal liquidado. A coleção teve origem
nas comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro no início da década de 60. (MATESCO, 2015)

5 Di Cavalcanti (1897-1976), nascido no Rio de Janeiro, foi um pintor, ilustrador, caricaturista, gravador, muralista, desenhista,
jornalista, escritor e cenógrafo. Foi idealizador e o principal organizador da Semana de Arte Moderna de 1922. (ENCICLOPÉDIA
Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020.)

6 Cicero dos Santos Dias (1907-2003) nasceu em Pernambuco, nordeste do Brasil. Foi um importante pintor, gravador,
desenhista, ilustrador, cenógrafo e professor. Na década de 1930 mudou-se para Paris, onde viveu até sua morte. Foi preso
pelos nazistas e enviado a Baden-Baden, na Alemanha, em 1942. Entre 1943 e 1945, viveu em Lisboa como adido cultural da
Embaixada do Brasil. (ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020)

7 Nascida na cidade de São Paulo, Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma pintora e desenhista modernista. Estudou em Paris
e, influenciada por vanguardas europeias, especialmente pelo cubismo, criou um estilo próprio, explorando formas, temáti-
cas e cores na busca por uma pintura de caráter tipicamente popular brasileiro. (ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020)
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Anteriormente a essa exposição, em 2015, uma ação educativa sensorial havia sido

realizada a partir da exposição “Emeric Marcier: Motivos do Rio de Janeiro”. Essa ação, no en-

tanto, foi pontual e aconteceu para um grupo de professores e não como uma ação educativa

regular. A iniciativa sensorial, bem como a proposta da oficina multissensorial da exposição “Di

Cavalcanti em Várias Faces” não haviam sido pensadas como uma exposição acessível para

visitantes com deficiência, mas acabou por abrir uma porta de acesso para públicos diversos.

Nas duas mostras anteriores, Emeric Marcier (2015) e Di Cavalcanti (2016), as atividades multis-

sensoriais desenvolvidas pelo setor educativo da instituição tinham o intuito de sensibilizar

pelo uso dos outros sentidos, sem necessariamente serem estruturadas na perspectiva da aces-

sibilidade. Entretanto, a procura de instituições de reabilitação — como a Associação Flumi-

nense de Amparo aos Cegos (AFAC)8 e o Instituto Fluminense de Saúde Mental (IFSM)9 — foi

crescente e impactou o museu com essa demanda social.

A proposta da sala em questão como um projeto-piloto se sustentou na busca por uma

sociedade mais justa, aberta, democrática e inclusiva, uma vez que atende à procura de um grupo

historicamente excluído – cegos e pessoas com baixa visão – do acesso às obras e à programação

do Museu do Ingá. Além disso, propôs promover ações acessíveis em um museu que não tem

acessibilidade física em seu espaço. Tal ausência é devido a sua condição de casa histórica. O local

foi um palacete de 1890 adaptado e reformado sucessivamente (1922 e 1967) – primeiro para ser

sede de governo e, depois, para ser residência da família dos governadores (1904-1967) até,

enfim, servir como instituição museológica. Entende-se que em razão das condições financeiras

e de recursos humanos escassos, o museu ainda não possui um programa inclusivo que atenda

às múltiplas deficiências. Entretanto, o histórico de atividades educativas com caráter multissen-

sorial atraiu públicos diversos, provenientes de associações de reabilitação e instituições de saú-

de. Não se limitando apenas aos grupos de pessoas com perda total ou parcial de visão.

A Associação Fluminense de Amparo aos Cegos – AFAC, por sua vez, foi a primeira

instituição filantrópica de Niterói, fundada em 1931. A antiga Sociedade dos Cegos de Niterói,

como se chamava inicialmente, abrigava pessoas, seguindo um modelo asilar. Em 2014, a AFAC

foi habilitada como Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) de acordo com os critérios

pré-estabelecidos pela Portaria 793, que instituiu a Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência

como eixo estruturante do Sistema Único de Saúde – SUS, que trouxe diretrizes de ações inte-

gradas e articuladas no campo de prevenção e tratamento das pessoas com deficiência em

vários níveis de atenção. No que se refere aos Centros Especializados em Reabilitação, a partir

8 A AFAC é um Centro Especializado em Reabilitação II (CER II) habilitado pelo Ministério da Saúde para atender pessoas com
deficiência visual e pessoas com deficiência intelectual e/ou Transtornos do Espectro do Autismo e atua em âmbito estadual.

9 O IFSM é um instituto de assistência integrada em saúde mental, que conta com ambulatório e outras modalidades de
atendimento a pessoas com transtornos mentais, como hospital-dia, que é um modelo de cuidado substitutivo ao modelo
asilar, surgido em decorrência do movimento da Reforma Psiquiátrica.
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de conformidade com o documento normativo Instrutivo de Reabilitação Auditiva, Física, In-

telectual e Visual (BRASIL, 2020, p. 6), a deficiência “é compreendida como resultado entre o

impedimento corporal e as barreiras socioambientais, resultando numa participação social

deficitária” sendo a reabilitação essencial para favorecer a participação das pessoas com defi-

ciência nas esferas da educação, do trabalho e da vida civil. O documento cita o Relatório

Mundial sobre a Deficiência de 201210 (OMS, 2012) e conceitua a reabilitação ou habilitação

como a intervenção que possibilita a funcionalidade individual e que envolve igualmente a

intervenção no ambiente.

3. Da experiência em rede: ações articuladas

Em 2017, foi realizada uma primeira visita à oficina multissensorial “Di Cavalcanti em

Várias Faces” no Museu do Ingá, com pessoas cegas e com baixa visão, intermédio da AFAC. A

instituição viu na proposta multissensorial, uma possibilidade de ação conjugada com os ob-

jetivos da reabilitação. Após uma conversa com os educadores do museu, que se dispuseram a

receber o grupo, a ação foi agendada e realizada.

10 É possível acessar o documento em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf

Figura 1. Visita da AFAC no Museu do Ingá

Fonte: Acervo pessoal.

#PraTodosVerem: Numa sala com paredes brancas, um grupo de pessoas sentadas está de costas.
Três dessas pessoas estão em um banco de madeira e outras três no chão. Um jovem, em pé, ofere-
ce um arco indígena para uma mulher tatear. Ela está sentada no chão e usa venda nos olhos, já o
rapaz tem pele clara, cabelos e barba escuros e usa óculos. Na parede, em letras pretas, está escrito:
“Como pode o Brasil ter uma arte trágica e grandiosa sem que se faça a revolução social?”.
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A visita aconteceu como uma atividade extramuros com um grupo de pessoas cegas ou

com baixa visão e seus familiares, levando em consideração os objetivos dos Projetos Terapêuti-

cos Singulares (PTS)11. A partir dessa experiência observou-se alguns efeitos significativos, como

o relato de um casal cego que afirmou ter sido a melhor visita a museus que já haviam experi-

mentado e a fala de uma mãe que afirmava que pela primeira vez havia percebido as dificulda-

des reais do filho. Observou-se também que para algumas pessoas a possibilidade de estar em

um espaço público nunca antes frequentado, com uma ação que incluía o acolhimento à dife-

rença, instigou a busca pela autonomia e o interesse por outras ações sociais e culturais.

Nesse mesmo período, o Museu Histórico Nacional (MHN) procurou a AFAC, por meio

de um educador com deficiência visual, para oferecer uma visita acessível. De forma a pensar

as visitas no contexto da reabilitação, foi realizada uma roda de conversa na instituição sobre

o acesso cultural voltado para esse público. Foram convidadas todas as pessoas com deficiên-

cia visual ligadas à instituição, representantes de outros museus e parceiros de rede, como

representantes da Secretaria Municipal de Atenção à Pessoa com Deficiência de Niterói, da

Superintendência de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do gover-

no do Estado do Rio de Janeiro (SMU/SECEC) e da Biblioteca Municipal de Niterói. Antes dessa

ação, foram realizados encontros com o intuito de alinhar os objetivos e as demandas de cada

um. Ressalta-se assim a importância do engajamento dos profissionais nas ações específicas

do mandato de cada campo de atuação e a disponibilidade para agir intersetorialmente12.

A roda de conversa teve a participação de cerca de 60 pessoas. A ideia era poder ouvir

as expectativas e interesses sobre as ações culturais por parte das pessoas cegas ou com baixa

visão e o que os espaços culturais tinham a oferecer no âmbito da acessibilidade. Nessa roda

houve a proposta de uma visita ao submarino, “o navio cego”13 do Museu da Marinha, no

Centro do Rio de Janeiro, pelo pai de uma jovem com baixa visão. A visita foi realizada e

mediada pelo propositor e teve a participação da equipe do MHN. Uma semana após a ida à

Marinha, realizou-se uma outra roda de conversa com os envolvidos, na AFAC, para que fos-

sem discutidos os pontos positivos e negativos da visita. Essa conversa possibilitou que todos

refletissem criticamente sobre a experiência, como a questão quase sempre presente em rela-

ção ao uso da bengala e o que ela significa de modo particular para cada um, o tempo de reclu-

11 O PTS é um conjunto de condutas terapêuticas articuladas para cada usuário, considerando suas particularidades e
necessidades para a efetivação do cuidado. É um processo dinâmico construído em conjunto pela equipe interdisciplinar, o
usuário do serviço, quando isso é possível, e seus familiares, rede social ou pessoas de referência. É um processo que inclui
avaliação inicial, definição de estratégias com ações articuladas e reavaliações conjuntas.

12 As ações intersetoriais são estratégias que servem para promover a integralidade do cuidado por parte de diferentes
políticas públicas, já que a setorialização ou especialização não consegue responder aos problemas mais complexos e reais.

13 O submarino foi assim denominado pelo pai da usuária, que ofereceu a visita por ter lembrado que tal navio se desloca
através de sensores e não visualmente. Sendo militar da Marinha, ele realizou a visita guiada contando experiências pessoais
de missões realizadas por ele mesmo.
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são de alguns desde o início da perda visual, as dificuldades e os desafios que a equipe do Museu

da Marinha percebeu durante a visita,  o papel da equipe de reabilitação no processo e no acom-

panhamento da visita extramuros e definição da visita apenas como um passeio ou algo a mais.

Nesse movimento de aproximação entre instituições, foi formado um grupo de traba-

lho com participação de representantes da AFAC, do Museu do Ingá, Museu Janete Costa de

Arte Popular (MJC), Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), Museu Antônio Parreiras (MAP),

MHN e o Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia (LAMCE), do Instituto Alber-

to Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal

do Rio de Janeiro (UFRJ) com a finalidade de refletir e discutir acerca das possibilidades do uso

de tecnologias assistivas como forma de promover a acessibilidade nesses espaços e divulgar

os acervos às pessoas com deficiência, por meio da multissensorialidade.

Durante os encontros, foi apresentada pela SMU/SECEC a proposta de criar a Sala Expe-

riências do Olhar, no Museu do Ingá, como um projeto-piloto. A ideia era sugerir que a sala em

que foram realizadas as exposições e ações educativas anteriores fosse transformada em um

espaço permanente para montagem de exposições multissensoriais, ou seja, que envolvesse

outros sentidos para além da visão. A ação propôs um espaço reservado para a curadoria e mon-

tagem de exposições de forma colaborativa, que contasse com a perspectiva da acessibilidade,

desde o seu planejamento, de forma a garantir a ampliação do acesso às obras da instituição.

Para tornar o projeto possível, a organização contou com a assessoria técnica dos

professores coordenadores do LAMCE/COPPE que foram responsáveis por viabilizar tecnica-

mente as provocações auditivas, com a elaboração de painéis sonoros e a instalação de caixas

de som, e provocações olfativas, com a composição de essências e sua aplicação por meio de

difusores de ar estrategicamente instalados, de forma a favorecer a experiência de imersão. Os

sons e cheiros a serem elaborados foram escolhidos numa ação educativa com crianças da

Escola do Serviço Social do Comércio (SESC) de Niterói14. O desenvolvimento das ações se deu

de forma coletiva e colaborativa e durante o processo, terapeutas ocupacionais da AFAC reali-

zaram oficinas de guia vidente e de acessibilidade atitudinal para os participantes do grupo de

trabalho e funcionários dos museus.

Diante disso, a sala foi inaugurada com a exposição “Cícero Dias em Novos Olhares”

(2019), com a mostra imersiva do painel “Visão Carioca” (1965), contando também com o recur-

so de audiodescrição15 da obra. Além disso, o projeto incluiu em seus objetivos promover o

14 O SESC, Serviço Social do Comércio, é uma instituição brasileira privada, mantida pelos empresários do comércio de bens,
serviços e turismo, com atuação em todo âmbito nacional, voltada prioritariamente para o bem-estar social dos seus
empregados e familiares, porém aberto à comunidade em geral.

15 Audiodescrição é um tipo de tradução intersemiótica, que traduz imagens em palavras, sendo um recurso importante para
a acessibilidade de pessoas cegas ou com baixa visão às informações visuais. Permite que a pessoa cega tenha acesso
autônomo à informação visual, fazendo sua própria construção imagética e interpretação do que é comunicado.
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Museu do Ingá como centro formador e de referência em acessibilidade cultural para o estado

fluminense, por meio de ações intersetoriais, espaços de discussão, sensibilização e formação

sobre o tema da acessibilidade cultural. O projeto conquistou o terceiro lugar no 10º Prêmio

IBERMUSEUS na categoria Projetos em Andamento.

No entanto, devido à mudança de gestão do museu, e às subsequentes medidas de

contenção e distanciamento social ocasionadas pela pandemia de covid-19, os proponentes

do projeto-piloto não puderam mais ter gerência sobre o espaço para dar continuidade à

exposição. Apesar disso, salientamos a importância de todo processo de articulação realiza-

do, que além da transformação pessoal dos envolvidos, continuou dando frutos, como, por

exemplo, o Minicurso de Acessibilidade Cultural para Pessoas com Deficiência, oferecido em

modo remoto, atingindo um público de cerca de 400 profissionais da cultura de várias loca-

lidades do Brasil. O Minicurso foi realizado em parceria com a UFRJ e a SECEC/RJ em maio e

junho de 2020.

Figura 2. Folder de inauguração da Sala Experiências do Olhar

#PraTodosVerem: Em um fundo bege, no alto, à esquerda, a logomarca da sala na forma de um
círculo ocre cujo centro vazado contém uma meia-lua verde. Ao lado, está escrito: Sala Experiências
do Olhar. Uma linha verde fina perpassa a logo e subscreve: Espaço Inclusivo de Experimentação
Sensorial. Mais abaixo, no interior de uma forma retangular de cantos arredondados na cor ocre,
está escrito em branco e verde: Exposição Cícero Dias em Novos Olhares, Museu do Ingá, 18 de Maio
de 2019, às 15 horas. À direita, quatro quadrados de cantos arredondados compõem, em mosaico,
um quadrado maior. No interior deles, partes da pintura a óleo Visão Carioca com o mar, o Pão de
Açúcar, morros, casarios e vegetação.

Fonte: SECEC/RJ.
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4. Acessibilidade cultural na perspectiva da sociomuseologia

Recentemente, o campo museológico teve marcos importantes a serem considerados

no Brasil. Esses marcos legais ressoam os efeitos do Movimento para uma Nova Museologia -

MINOM, que surge na década de 1980, com a Declaração de Quebec, enfatizando a função social

do museu e o direito à diferença no fazer desse campo deveras tradicional. O Estatuto dos Museus

(Lei nº 11.904 de 2009) e a Política Nacional de Educação Museal, por meio da Portaria nº 422 de

30 de novembro de 2017 (IBRAM, 2017), trouxeram diretrizes de atuação nos espaços de preser-

vação e conservação do patrimônio histórico e cultural com referência à função social, tendo

como princípios o respeito à diversidade, a promoção da cidadania, a participação social e a

valorização do relacionamento da sociedade com o patrimônio cultural e ambiental, tendo a

educação em museus um papel importante de mediação entre esses espaços e a sociedade.

Esses marcos estão alinhados com a “efervescente ebulição” atual do campo da Muse-

ologia (BRUNO, 2020, p. 26) decorrente dos últimos 30 anos, que tiveram uma dinâmica singu-

lar com intensas reflexões acerca da sua organização, que levam teóricos da área e de outras a

fazer novas conexões e impulsionam a demarcação das bases de uma escola acadêmica de

pensamento e de ensino, como no caso da Sociomuseologia.

Primo (2019) também sustenta que o campo da Museologia está em desenvolvimento

e aberto a perguntas e novas construções e que a própria Sociomuseologia se constitui dessas

provocações, novos modelos e processos, e mais propriamente na relação com as demandas da

sociedade. Chagas et al. (2018) retoma as várias nomeações e renomeações desde o início do

Movimento da Nova Museologia, em 1980, para falar de pelo menos uma característica positi-

va, que é “a evidência de uma potência criativa, de uma capacidade de invenção e reinvenção

de experiências e iniciativas” (CHAGAS et al., 2018, p. 83). Além disso, ressalta o compromisso

político e poético de suas práticas na efetivação de respostas singulares para problemas tam-

bém singulares.

[...] As expressões museologia, nova museologia, museologia social e sociomuseolo-
gia não têm valor em si, e ainda mais, por si não podem nada, tudo depende do que se
quer e do que efetivamente se consegue fazer com elas. É nas relações sociais e
políticas, nas relações objetivas e subjetivas que estas expressões ganham ou per-
dem sentido. (CHAGAS et al., 2018, p. 84)

Os autores afirmam, também, que a Museologia Social ou Sociomuseologia16, nessa

perspectiva, está comprometida com a redução das injustiças e desigualdades sociais, o com-

16 Nesse texto optamos pela ideia de uma perspectiva sociomuseológica, entendendo a Sociomuseologia como uma Escola
de Pensamento (Bruno, 2020) que extrapola os limites da Museologia enquanto disciplina.
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bate ao preconceito e a defesa da dignidade e coesão social, e que estes, inclusive, são alguns

compromissos que distinguem, de fato, o social da museologia, o que serve, enfim, como ferra-

menta de trabalho colocada a favor da cidadania e dos direitos humanos. E, por fim, citam

Moutinho (2007) que já ressaltava que a abordagem interdisciplinar faz da Sociomuseologia

um recurso para o desenvolvimento sustentável da humanidade, visando à igualdade de opor-

tunidades e à inclusão social e econômica.

Em relação ao campo das pessoas com deficiência, em julho de 2015, foi promulgada

a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146), quando a questão da obrigatoriedade da acessibili-

dade foi instituída, inclusive nos espaços de cultura. Uma adequação tornou-se necessária por

parte tanto dos espaços virtuais, quanto dos espaços reais, no que se refere às estratégias que

permitem a fruição de conteúdos pelas pessoas com deficiência. Segundo a Lei, capítulo II, a

habilitação ou reabilitação aparece também como um direito da pessoa com deficiência e:

[...] tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e
aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artís-
ticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de
sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais
pessoas. (BRASIL, 2015, p. 2)

Mas, apesar da LBI passar a instituir que o poder público deve promover a participação

e assegurar a garantia de acesso aos espaços e atividades culturais, o conceito de acessibilida-

de cultural surge anteriormente, após um movimento social de pessoas engajadas e identifica-

das com a questão da deficiência, que se fortaleceu no interior do Ministério da Cultura com

ações de escuta, empoderamento e reivindicação do direito à cidadania e participação cultu-

ral das pessoas com deficiência na construção das Políticas Culturais no Brasil. Um marco desse

movimento foi a Oficina Nacional “Nada sobre Nós sem Nós”, realizada em 2008 de forma

participativa pela Secretaria da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. A oficina resul-

tou em um documento com indicativos e diretrizes de ações no âmbito das Políticas Públicas

Culturais para a inclusão do direito cultural das pessoas com deficiência (MINC et al., 2009).

A Acessibilidade Cultural, no entanto, não beneficia apenas o público com deficiência

(SARRAF, 2018), muito embora tenha esse público como seu maior beneficiário pelas adequa-

ções que enseja para a garantia desse direito:

No universo da cultura, podemos afirmar a existência de um conceito de Acessibili-
dade Cultural que pressupõe que os espaços públicos e privados que acolhem os
diferentes tipos de produção cultural como exposições, espetáculos, audiovisual,
cursos, oficinas, eventos e todos os demais tipos de ofertas, devem oferecer um con-
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junto de adequações, medidas e atitudes que proporcionem bem-estar, acolhimen-
to e acesso à fruição cultural para pessoas com deficiência, beneficiando públicos
diversos (SARRAF, 2018, p. 25).

Outro ponto importante relacionado às pessoas com deficiência é o fato de existir

uma relação estreita entre a vulnerabilidade social e a deficiência (DORNELES et al., 2018).

Grande parte dessa população vive em condições de pobreza, por falta de acesso à boa ali-

mentação, saneamento e condições de promoção, prevenção e tratamento em saúde. E a defi-

ciência relacionada à pobreza tende a ser um ciclo vicioso devido às barreiras encontradas à

educação, ao emprego e outros serviços. Esse fato torna esse público duplamente não público

dos museus.17

O acesso à cultura e a participação na sua produção, que inclui, além das visões de

mundo compartilhadas, o fazer e fruir artísticos, também são direitos fundamentais de todas as

pessoas, contribuindo para a noção de pertencimento, a construção de identidades, o estímu-

lo à criatividade e a socialização, embora nem sempre sejam considerados como fatores de

fundamental importância para o bom desenvolvimento emocional, psicológico, social e inte-

lectual que são. Dupin (2020), por exemplo, cita um amplo estudo realizado em 2019 pela OMS,

que aponta a arte como meio de promoção do bem-estar e da saúde física e mental, conside-

rando-a num contexto social e comunitário, capaz de criar soluções que a prática médica ainda

não conseguiu alcançar.

5. Universalização do acesso e diversidade

É preciso cautela para que a ideia utópica da universalização do acesso como meio

para a efetivação da cidadania para todos não venha a encobrir as dificuldades específicas

encontradas por determinado grupo no acesso aos espaços de cultura, tampouco as suas po-

tencialidades e modos diversos de ser, sentir e estar. Ter o acesso universal como horizonte

deve potencializar a diversidade humana e cultural no acesso aos espaços museais, o que

acaba por invariavelmente não prescindir do acolhimento à diferença. Seja em relação ao

tempo necessário a ser despendido na fruição estética de uma obra ou participação em uma

visita, seja no tipo de linguagem e comunicação necessárias, ou no tipo de mediação mais

lúdica, simplificada ou aprofundada. Mas, sobretudo, na escuta das narrativas singulares de

cada sujeito que chega para uma experiência no museu, como uma prática de acolhimento e

cuidado (ALVES; MORAES, 2019).

17 Não público dos museus é uma terminologia usada para se referir a grupos que não costumam frequentar os museus. As
pessoas com deficiência e as pessoas em vulnerabilidade social e econômica fazem parte desses grupos.
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No artigo “Autonomia pessoal e social de pessoas com deficiência visual após a reabi-

litação” (ACIEM; MAZZOTTA, 2013), os autores investigaram os ganhos de pessoas com defici-

ência atendidas por equipes de reabilitação e concluíram que o processo de tratamento trouxe

efetivamente mais autonomia, independência nas atividades e participação nos espaços com-

partilhados, sendo, portanto, um processo importante para a inclusão social nos espaços pú-

blicos.

O usuário do serviço de reabilitação, em sua maioria, perdeu a visão recentemente ou

vem perdendo progressivamente. Ao longo dos encontros é comum aparecerem relatos de

quedas, trombadas, acidentes, que acabam por levar a um retraimento e abandono de ativida-

des realizadas anteriormente. Nos casos em que há clareza da possibilidade da perda visual ou

nos que a perda total da visão já se deu, o luto é uma etapa presente, com sofrimento, afasta-

mento de atividades anteriores, perda de autonomia, de autoestima e de participação social.

A função da equipe de reabilitação, nesses casos, é acolher, avaliar e promover a cons-

trução de um PTS para que seja possível o retorno às suas atividades cotidianas com maior

autonomia e qualidade de vida, promovendo, assim, a participação social. Esse acompanha-

mento interdisciplinar é importante, levando em consideração que não basta o ensino de no-

vas técnicas, como o uso da bengala. Muitas vezes a pessoa em reabilitação passa por todo o

procedimento de aprendizagem e orientações, mas não consegue fazer uso do que lhe foi

passado pela equipe. As questões subjetivas e afetivas precisam ser acolhidas em cada caso

para que seja possível a apropriação efetiva de sua nova condição, o que requer uma nova

posição e perspectiva da vida por parte da pessoa em atendimento.

Para tanto, a garantia de um ponto de vazio, uma disponibilidade para o acolhimento

de novas construções pelos próprios sujeitos envolvidos se faz necessária. Muitas vezes, é preci-

so calar, se despir da própria bagagem de conhecimentos para que se consiga escutar o que, de

fato, serve ao outro. Para isso, é importante que se promovam encontros de reflexão e espaços de

fala e escuta para que novas perspectivas, possibilidades e construções sejam possíveis.

O educador e poeta Severino Antônio, em entrevista para o evento “Ciclo Educar Hoje”

realizado pelo SESC-SP18, ao falar sobre sua pedagogia poética para as crianças, lembra-nos

que nossa civilização está centrada no olhar já faz muito tempo, e nos lembra que isso compor-

ta um risco, pois contribui para um distanciamento que faz com que se perca a relação viva

entre os sujeitos. Sendo assim, o poeta situa a escuta como uma ferramenta afetiva que aproxi-

ma e convida a estar perto.

18 Entrevista realizada para um evento do SESC-SP em 2018.
Disponível em: https://www.facebook.com/institutoalana/posts/2461700590533605/
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No campo da cultura, os diferentes tipos de público requerem atenção, recursos e

acolhimentos diferenciados, tanto por parte das tecnologias assistivas, cada qual para o en-

frentamento de determinada barreira, quanto por parte da disponibilidade e preparo das pes-

soas e da sociedade para a acessibilidade atitudinal. Para tanto, o elemento norteador deve ser

sempre o acolhimento da diversidade humana (SARRAF, 2018).

6. Considerações finais

Atualmente, os setores educativos dos museus buscam instituições que atuam com

pessoas com deficiência com o intuito de formar público. Essa aproximação, no entanto, nem

sempre passa de uma ação pontual ou de um simples passeio assistido pelos profissionais da

instituição. A partir da experiência relatada, verificamos que o processo de reabilitação pode

incluir o fomento às atividades culturais como um direito, articulando seus objetivos gerais e

singulares com ações que contribuam para a sensibilização dos profissionais envolvidos, atuan-

do na promoção da convivência com a diferença e da vida em uma sociedade em diversidade.

As ações extramuros realizadas em conjunto com os profissionais de museus contribu-

em para a promoção do laço social, constituindo-se como uma forma de fomentar as condi-

ções de acesso, a participação e a cidadania cultural. E, sem perder de vista o lema estruturante

do movimento das pessoas com deficiência, “Nada sobre nós sem nós”, pode ser uma saída

para que o modelo social da deficiência seja efetivado para além dos protocolos de atendi-

mento (GONÇALVES; OLIVEIRA; SANTOS, 2020).

Como bem pontua Sarraf (2008), tendo o desenvolvimento do pertencimento cultural

como um dos seus principais objetivos, o museu pode lançar mão da percepção sensorial, posto

que ela prescinde de conhecimentos intelectuais e “é livre das barreiras inerentes à origem eliti-

zada e acadêmica” destes (SARRAF, 2008, p. 28). Portanto, a utilização de recursos multissensori-

ais para concepção de exposições, além de ampliar o acesso e a fruição estética das obras, abre

também um espaço para que as ações educativas aconteçam com públicos diversos, como pude-

mos observar no presente relato, sensibilizando e instigando a reflexão acerca da prevalência da

visão na sociedade e no embotamento dos outros sentidos no dia a dia.

Brulon (2012) ao falar da experiência museológica, formula:

A experiência está no aqui e no agora. A visita ao museu nos catapulta em pensamen-
to para novos mundos, oferecendo formas alternativas de pensar e sentir (HEIN, 2000).
Para a autora, os museus seriam, assim, avenidas que nos conduzem para fora de nós
mesmos, mas, ao mesmo tempo, nos levam a mergulhar para dentro de nossa mais
íntima realidade. Assim, podendo ser pensados como plataformas ou pontes, os
museus atuam poderosamente nas subjetividades, permitindo o diálogo entre as
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diferenças, tornando possível o confronto entre diferentes visões de mundo. É evi-
dente que a subjetividade, como base de toda experiência, deve ocupar um lugar
proeminente na experiência museal. A capacidade do Museu de produzir experiên-
cia – em vez de confirmar a realidade – é celebrada como sua raison d’être. E para
verdadeiramente ser entendido, passa a ser necessário o conhecimento de seus usu-
ários, mais do que de seu conteúdo. (BRULON, 2012, p. 68)

Considerando a cultura visual como “um campo de estudos muito alargado” (MEDEI-

ROS; CASTRO, 2017, p. 5), vale, ainda, pensar no conceito de visualidade trazido pelas autoras,

que se refere ao papel das imagens como arma política e seu papel ligado “a uma pulsão tota-

lizadora e sintética” como forma de controle global da informação. Muito além de promover o

acesso aos espaços de cultura, especificamente nesse caso aos museus, podemos pensar na

fruição estética a partir da multissensorialidade como forma de ampliação da experiência muse-

ológica, capaz de contribuir com o traço comum que é “a necessidade de olhar para as imagens

para além do discurso manifesto que podem aparentar” (MEDEIROS; CASTRO, 2017, p. 5).

Por fim, o desafio de desenvolver ações culturais acessíveis em museus numa perspec-

tiva sociomuseológica, com a participação de pessoas com deficiência e instituições que atu-

am com essa população, não seria, então, uma prática capaz de auxiliar, inclusive, na

descolonização do pensamento museológico?

Descolonizar museus e patrimônios é desnaturalizar a matéria sedimentada nas
reservas técnicas dos séculos anteriores para imaginar outras materializações pos-
síveis, para além dos regimes normativos que engendraram a museologia que nos
foi legada. Descolonizar o pensamento sobre os museus e a museologia implica
reimaginar os sujeitos dos museus, bem como os corpos passíveis à musealização.
Isto é, num trabalho de arqueologia de nós mesmos e dos vestígios que escolhe-
mos valorar, reimaginar as materializações possíveis em regimes museais descolo-
nizados. (BRULON, 2020, p. 26)
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RESUMO
O presente relato dá a conhecer uma experiência de protagonismo docente e discente no AEE, a partir do uso dos
princípios orientadores da Audiodescrição (AD) e da Metodologia para Audiodescrição de Imagens Estáticas (MAIE) para
instrumentalizar discentes com baixa visão em seus processos de leitura e compreensão de imagens na ambiência
escolar, bem como na vida cotidiana. Ao utilizar os princípios orientadores da AD e da MAIE, respeitando-se as
especificidades da funcionalidade visual de dois discentes do Ensino Fundamental 2, 7º ano, vimos, em nossos encontros
do AEE, florescer possibilidades de estratégias de leitura de imagens protagonizadas pelos estudantes, resultado da
análise de imagens previamente selecionadas para esse fim. Os aportes teóricos utilizados referenciam a legislação
educacional brasileira para a pessoa com deficiência e fazem menção aos princípios orientadores da AD e à MAIE, à
Pedagogia histórico-crítica e à Psicologia histórico-cultural, alimentando nossa linha propositiva de reflexão no contexto
da ação pedagógica, no período da pandemia da covid-19. As atividades de análise de imagens (leitura e produção
textual), via mediação docente, orientada pela AD e pela MAIE, ocorrem como desdobramento da curiosidade epistêmica
docente para buscar aportes e criar estratégias de atuação pedagógica frente ao contexto pandêmico. O protagonismo
discente destaca-se pela atitude responsiva e dialógica que os estudantes desenvolveram ao longo do processo, bem
como pelas aprendizagens alcançadas e pela ampliação do seu repertório sociocultural.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado (AEE). Baixa visão. Audiodescrição (AD). Metodologia para
Audiodescrição de Imagens Estáticas (MAIE).

ABSTRACT
This report reveals an experience of teaching and student protagonism in the AEE, from the use of the guiding principles
of Audio Description (AD) and the Methodology for Audio Description of Static Images (MAIE) to equip students with low
vision in their reading processes and understanding of images in the school environment as well as in everyday life. By
using the guiding principles of AD and MAIE, respecting the specifics of the visual functionality of two students from
elementary school 2, 7th grade, we saw in our AEE meetings, possibilities of image reading strategies played by students
flourish, result analysis of images previously selected for this purpose. The theoretical contributions used refer to the
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Brazilian educational legislation for people with disabilities and mention the guiding principles of AD and MAIE, historical-
critical pedagogy and historical-cultural psychology, feeding our propositional line of reflection in the context of pedagogical
action, during the covid-19 pandemic period. The image analysis activities (reading and textual production), via teacher
mediation, guided by AD and MAIE, occur as an unfolding of epistemic teacher curiosity to seek contributions and create
pedagogical action strategies in the pandemic context. The student protagonism stands out for the responsive and
dialogic attitude that the students developed throughout the process, as well as for the learning achieved and for the
expansion of their sociocultural repertoire.

Keywords: Specialized Educational Service (AEE). Low vision. Audio Description (AD). Methodology for Audio Description
of Still Images (MAIE).

1. Introdução

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), serviço proveniente da Educação

Especial numa perspectiva inclusiva (BRASIL, 2008, 2009, 2011), tem como princípio fundador

constituir-se como um direito, um conjunto de atividades, bem como um recurso de acessibili-

dade e pedagogia, orientando as relações de ensino-aprendizagem, cujo público discente com-

preende as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e indivíduos

com altas habilidades/superdotação.

Além desse princípio, entendemos o AEE como um espaço de produção do conheci-

mento, de indagação da realidade e de contribuição para a transformação desta, o que envol-

ve um processo de mudança individual/coletiva, sobretudo nos dias atuais, em que o cenário

pandêmico constituído/instituído reverbera a importância da ciência e, ao mesmo tempo,

emerge como pano de fundo para a disseminação de discursos/comportamentos negacionis-

tas, o que, por sua vez, gera compreensões e atitudes equivocadas que necessitam ser alvo de

uma análise crítica, situada e comprometida de forma ética e política para a manutenção do

bem-estar coletivo/individual, de forma equitativa.

Nesse contexto, a Educação e, mais especificamente, o campo do ensino ganham cen-

tralidade e apontam a importância da evidência da prática pedagógica no contexto do AEE:

eis, assim, a nossa intenção em discorrer sobre esse relato de experiência sob a linha propositi-

va de refletirmos as possibilidades que precisamos construir, de forma estratégica, para asse-

gurar à pessoa com deficiência visual o exercício do direito a uma educação plena.

Como elemento imprescindível a esse itinerário de construção de uma prática peda-

gógica assertiva, inconforme às condições de exclusão da pessoa com deficiência, que é histó-

rica e intencional, temos como auxílio e aporte a Audiodescrição (AD), legitimada como recurso

de acessibilidade, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) e tam-

bém evidenciada nesse relato como um “entre-lugar”, como a terceira margem do rio, “nessa
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água que não para, de longas beiras” (ROSA, 1988, p. 37). Cabe, ainda, nesse “entre-lugar”,

agregar à AD as contribuições do aporte teórico da Metodologia para Audiodescrição de Ima-

gens Estáticas (MAIE) (SILVEIRA, 2019).

“A terceira margem do rio” é um conto que narra a história de um homem que repenti-

namente manda construir uma canoa, passando a habitá-la para o resto da vida, navegando

por uma “terceira margem”: a via criada para lançar-se a outra forma de ser e estar no mundo, o

que, analogamente, se estende a nós, educadores. Nosso barco é a prática do AEE. A pandemia,

esse caudaloso rio, é o contexto que demarca a transição da presença física para a “presencia-

lidade” virtual.  A utilização da AD como um recurso de estímulo ao exercício da leitura e da

escrita, nossa outra forma de ser e estar no AEE, é, portanto, uma terceira margem que criamos

para seguir adiante.

O conceito de entre-lugar é aqui configurado como aporte teórico fundante para com-

preendermos que, embora permeie um debate contínuo sobre o(s) sentid(os) “de identidade

territorial, de localização e orientação, a partir de onde se está em relação aos centros econô-

micos e políticos, os quais se apresentam em escalas e hierarquias diversas em nível mundial”

(FERRAZ, 2010, p. 1), é também um conceito que ganha amplitude e dialoga com outros sabe-

res: e que repercute um número maior de novas formas de se olhar e dialogar com a diversida-

de das relações humanas que não acontecem em espaços fixos, estáticos, mas também em

ambientes móveis e fluídos, correntes como as águas de um rio, “espaços” que nascem da ne-

cessidade de contestar o que está posto como “único”. Outrossim, cabe-nos a aderência a esse

conceito porque ele é perpassado pelas profundas mudanças nas relações econômicas, comu-

nicacionais e informativas que têm afetado todos os setores da sociedade nas mais diversas

escalas espaciais.

Dessa forma, não há como (embora arranjos sociais, políticos e econômicos, frequen-

temente, o façam) invisibilizar a presença e a permanência da pessoa com deficiência nos

itinerários formativos inclusivos que vêm se consolidando para o pleno exercício individual e

coletivo da cidadania. O AEE configura-se, nesse sentido, como espaço indissociado de todas

essas mudanças porque também as repercute, seja na forma como acontece, frente à precarie-

dade de recursos que se acentuou ainda mais na pandemia da covid-19, seja como espaço de

resistência à exclusão dos estudantes público-alvo da Educação Especial numa perspectiva

inclusiva.

Nesse relato, portanto, entende-se como importante apresentar uma experiência de

AEE, no contexto do atendimento remoto, nesse período de pandemia, a qual envolve a par-
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ticipação de dois estudantes com baixa visão, do 7º ano, Ensino Fundamental 2, matricula-

dos num Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), da cidade do Salvador,

integrantes, respectivamente, de escolas da rede pública e da rede privada do mesmo muni-

cípio.

O trabalho pedagógico realizado, que resultou na apresentação desse estudo de caso,

aconteceu em encontros feitos semanalmente e foi motivado por um contexto bastante espe-

cífico, o qual demanda, mais adiante, a exposição dos itinerários formativos empreendidos por

esses dois estudantes e os impactos da pandemia na vida deles. Do mesmo modo, nesse relato

é explicado como a AD é utilizada como recurso de acessibilidade, leitura imagética e análise

da realidade, ou seja, como um recurso potencializador de aprendizagens, ampliando o alcan-

ce da tecnologia assistiva e constituindo-o como mais um elemento de mediação na apreen-

são do conhecimento.

Como aportes teóricos trazemos as contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica (SA-

VIANI, 2013, 2018), sinalizamos a importância da formação social da personalidade do profes-

sor (MARTINS, 2015), no que se refere ao exercício de uma percepção atenta à articulação da

prática pedagógica do AEE à realidade vigente, estimulando esses estudantes a captar essa

realidade a partir do entendimento de uma educação escolar, comum ou especializada, com-

prometida com a formação da consciência, esta entendida como um profícuo “desenvolvi-

mento das capacidades humanas tendo em vista que a realidade se torne inteligível a todos”

(MARTINS; ABRANTES; FACCI, 2020, p. 7).

2. Fundamentação teórica: aportes utilizados

O planejamento e a consecução das atividades pedagógicas possibilitaram a delimi-

tação desse relato apresentado como um estudo de caso. Intenta-se gerar, a partir do que será

exposto, a busca e a curiosidade epistêmica pelo que chamamos de “acontecimentos pedagó-

gicos análogos”, os quais podem ensejar reflexões sobre práticas desenvolvidas no contexto

do AEE, sua reelaboração ou mesmo um olhar de pesquisa sobre estas, no intuito de pensar a

importância de um protagonismo conjunto nas relações de ensino-aprendizagem.

A escolha do estudo de caso como abordagem para a exposição desse relato converge

com a assertiva de Laville e Dionne (1999) quando explicam que, como estratégia de pesquisa,

o estudo de caso germina possibilidades de aprofundamento, mesmo “não estando o estudo

submetido às restrições ligadas à comparação do caso com outros casos” (p. 156).
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A ciência da cultura visual, como campo epistêmico investigativo, e a importância de

situar a pessoa com deficiência visual em reflexões que evidenciem questões da visualidade

compõem também a motivação de nossa exposição. Por meio da observação dos estudantes

em atividades de produção textual de descrição de imagens, a partir de suas especificidades

sensoriais, pudemos reorientar estratégias de leitura de imagens utilizando parâmetros da AD

e da MAIE.

Os aportes teóricos e legais que consubstanciam nosso trabalho estão circunscritos ao

Estatuto da Pessoa com Deficiência, que explicita a AD como recurso de acessibilidade à infor-

mação e à comunicação; à Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, de

2008; à Resolução nº 04 de 2009, que institui as diretrizes operacionais para o Atendimento

Educacional Especializado na Educação Básica, dentro da modalidade da Educação Especial;

ao Decreto 7.611 de 2011, que dispõe sobre a educação especial e sobre o atendimento educa-

cional especializado; à Pedagogia Histórico-Crítica, que é fundamentada pela Psicologia His-

tórico-Cultural, ou seja, todos esses aportes entendidos como substratos significativos para

materialidade pedagógica a ser descrita daqui por diante.

3. Apresentação do estudo de caso

O estudo de caso faz referência ao atendimento de dois estudantes que aqui tratare-

mos ficticiamente por Ícaro e Ísis, ambos estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental 2 e com

o diagnóstico de baixa visão. Diferentemente da cegueira, em que há perda completa do sen-

tido da visão, a pessoa com baixa visão utiliza o seu resíduo visual para a realização de várias

atividades. Outras duas definições nos situam quanto à definição dessa deficiência visual, as-

sim, considera-se baixa visão:

[...] o nível de visão que, com a melhor correção, impede um indivíduo no planeja-
mento ou execução de uma tarefa, mas que permite o uso e possibilita a melhoria da
visão funcional por meio da utilização de recursos ópticos ou não ópticos, de modifi-
cações ambientais ou técnicas (SMITH; TYLER, 2010, p. 372).

[...] a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores
isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução impor-
tante do campo visual, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, que
interferem ou que limitam o desempenho visual do indivíduo (BRASIL, 2001, p. 33).

No contexto do AEE, utiliza-se a classificação educacional da deficiência visual, a qual

define a pessoa com baixa visão como aquela que necessita de outros ajustes pedagógicos
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especiais ou lê tipos impressos ampliados (baixa visão educacional), com ou sem o auxílio de

potentes recursos ópticos, como lupa, lunetas, óculos especiais etc. (COSTA, 2018).

A condição de baixa visão contempla tanto as pessoas que podem indicar projeção de

luz quanto as que não o fazem, até que o grau de redução da acuidade visual interfira ou limite

seu desempenho, o que acarretará a utilização de recursos específicos (BRASIL, 2001), pois seu

itinerário formativo escolar pode ser desenvolvido por meios visuais.

Ter um funcionamento visual condicionado pela baixa visão demanda um acompa-

nhamento constante, com uma criteriosa avaliação funcional (oftalmológica e educacional),

isso porque, por exemplo, mesmo crianças com acuidade e campo visual idênticos podem

apresentar deficiências visuais distintas, ou seja, utilizarão funcionalmente o resíduo visual

que possuem de modos diferentes (BRASIL, 2010).

Essa singularidade precisa ser analisada e considerada na perspectiva de não se tecer

generalizações que possam ampliar os impedimentos trazidos por essa condição, portanto, é

necessário compreender que as pessoas que possuem baixa visão não irão se comportar ou

perceber o mundo da mesma forma: essa compreensão, na verdade, precisa ser estendida a

qualquer pessoa, ainda que ela pertença a um determinado grupo (raça, classe social, gênero,

faixa etária) ou tenha em comum com outras pessoas formas diversas de funcionamento cor-

poral (deficiência ou doença crônica).

Ísis, por exemplo, passou a vivenciar a condição de baixa visão em decorrência de um

acidente vascular cerebral (AVC), causando-lhe uma atrofia óptica (AO). Ísis tem uma doença

crônica, a anemia falciforme, condição de adoecimento que, desde sua infância, gera muitas

intercorrências na sua saúde, além de um número significativo de internações.  O AVC foi em

decorrência de um agravamento desse quadro crônico e, em consequência, gerou a alteração

do seu funcionamento visual. Segundo Brasil (2007, p. 1):

Anemia falciforme é uma doença hereditária (passa dos pais para os filhos) caracteri-
zada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com
uma foice, daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rom-
pem-se mais facilmente, causando anemia. A hemoglobina, que transporta o oxigê-
nio e dá a cor aos glóbulos vermelhos, é essencial para a saúde de todos os órgãos do
corpo. Essa condição é mais comum em indivíduos da raça negra. No Brasil, represen-
tam cerca de 8% dos negros, mas devido à intensa miscigenação historicamente
ocorrida no país, pode ser observada também em pessoas de raça branca ou parda.

A anemia falciforme é caracterizada por sintomas que englobam a ocorrência de in-

fecções, dores, fadigas e que, a depender da gravidade, podem ser atenuados com medica-
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mentos, transfusões de sangue e, em casos de maior comprometimento, demandar transplan-

te de medula óssea. No caso de Ísis, há o uso de medicamentos para aliviar as crises de dor e

também a realização de transfusões periódicas. Essa doença pode se manifestar de formas

diferentes em cada pessoa, assim, cada indivíduo pode ter sintomas leves ou mais sinais de

agravamento da saúde, como aconteceu com Ísis quando do comprometimento de sua função

visual. Ela usa como recurso ótico a telelupa (3x de ampliação, para a leitura de lousa escolar)

e a lupa de mesa para ampliar caracteres e imagens. Para evitar a fadiga visual e otimizar sua

leitura, é utilizada a fonte Arial, tamanho 16 (maiúscula e minúscula).

Figura 1. Lupa de mesa usada por Ísis

Fonte: Acervo da autora, 2021.

Descrição da imagem: fotografia. Ao centro, lupa de apoio incolor, tipo pedra, sobre folha de papel
branca com pauta na cor lilás, parcialmente escrita. A lente assemelha-se a um peso de papel e tem
uma faixa vermelha horizontal.

Ícaro, por sua vez, desenvolveu a baixa visão em virtude de uma condição genética

que afeta alguns membros de sua família com a limitação da funcionalidade visual, com um

grau de hipermetropia e astigmatismo que exigiu, no seu caso, o uso de óculos com lentes

corretivas, desde os quatro meses de idade.

Esses dois estudantes, embora estejam dentro da categoria de pessoas com baixa vi-

são, fazem uso de recursos diferentes e têm singularidades quanto à forma de percepção visu-

al. Ísis, por exemplo, não tem fotossensibilidade, diferente de Ícaro, que necessita ter a

luminosidade regulada em ambientes fechados. De acordo com Pereira (2020, p. 1), “a fotos-
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sensibilidade, também conhecida por ‘fotofobia’ é o desconforto provocado pela luz nos olhos,

seja esta de origem natural (luz do sol) ou artificial (luz com origem na energia elétrica, por

exemplo)”. Esse desconforto ocular, ocasionado pela sensibilidade à luz, se dá quando as célu-

las fotossensíveis da retina “não aceitam” o excesso de luz.

Nesse contexto, com base em anamnese prévia e ao longo dos atendimentos pedagó-

gicos realizados no âmbito do AEE, percebeu-se uma zona de intersecção entre Ísis e Ícaro,

ambos, conforme, Ariza, Madorrán e Cabrillana (2003) apud Costa (2018) encontram-se em um

dos quatro grupos que nos situam em relação aos diferentes prejuízos ao funcionamento e à

eficiência visual:

[...] d) Alunos com problemas de acuidade visual: neste caso, os alunos apresentam
uma visão turva (“embaçada”), e é o grupo que tem menos prejuízos com relação à
aprendizagem da leitura e da escrita, pois suas dificuldades visuais podem ser mini-
mizadas com o uso de instrumentos ópticos adequados ou outros tipos de ampliação
de imagem (p. 48).

Ísis e Ícaro conseguem perceber detalhes, mas notou-se também dificuldades com o

campo visual periférico. No caso de estudantes com problemas no campo visual periférico, a

visão de detalhes pode estar preservada, e o discente terá facilidade em discriminar detalhes

com nitidez, mas a área dessa visão é muito pequena, isso porque a redução do campo visual

possibilita ver um pequeno número de letras em cada campo de fixação. Habilidades visuais

como as de localização, exploração e seguimento podem gerar um grau maior ou menor de

dificuldade se não forem devidamente avaliadas e trabalhadas de forma específica, levando-

se em consideração o resíduo e a funcionalidade visual que cada um poderá dispor nas ativi-

dades cotidianas/acadêmicas/profissionais ao longo da vida.

Ícaro, por exemplo, relatou que antes desse período de pandemia, ainda nas aulas

presenciais, não conseguia fazer os registros escritos sentado apenas em uma posição, como o

quadro ocupava todo o espaço da parede, ele precisava mudar de posição pelo menos três

vezes para acompanhar a extensão da escrita do professor: ele copiava o que estava no canto

esquerdo, o que estava ao centro e o que estava no canto direito. A proximidade do quadro,

para evitar o reflexo da luz na lousa (quadro branco) também já fazia parte de sua rotina.

No período da pandemia, no ano de 2020, Ícaro era estudante de uma escola da rede

privada, mas algumas lacunas estruturais contribuíram sobremaneira para a modificação da

rotina escolar de Ícaro: desde a dificuldade de acompanhar as aulas remotas porque só tinha

um celular que passava constantemente por manutenção até a falta de um computador, recur-

so essencial nesse período.
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Outro fator agravante era a falta de informação dos docentes da escola comum sobre

a sua condição visual. Esses fatores levaram Ícaro a se afastar da escola a partir do mês de junho

e, em 2021, ser matriculado numa escola da rede pública. Essas informações constam da anam-

nese feita com o estudante nesse ano, quando iniciamos o AEE. No caso da rede pública esta-

dual, o ano letivo de 2020 ainda não havia terminado, portanto continuou em vigor com

previsão de término para junho do corrente ano, para só assim iniciar o ano letivo de 2021, o

que está consolidado como “continuum pedagógico 2020-2021”.

Mesmo matriculado, o discente não vinha acompanhando as aulas, pois necessitava

baixar um aplicativo para acompanhá-las, mas não tinha um computador. Além disso, a expo-

sição à tela do celular não possibilitava um aproveitamento mais profícuo frente ao tamanho

da tela, que era pequeno, e gerava uma fadiga visual com pouco tempo de aula.

Ísis, por seu turno, estava matriculada em uma escola da rede privada durante o ano de

2020 porém, pela mesma lacuna estrutural (ausência de computador para acompanhar as au-

las remotas e ter apenas um aparelho celular) só conseguiu efetivamente cursar o 7º ano até o

mês de junho de 2020. Segundo registros da anamnese respondida no início do ano letivo de

2021, juntamente com sua genitora, não retomou a sua rotina escolar.

A pandemia da covid-19, conforme mencionado anteriormente, demarca a acentuada

precariedade e escassez de recursos vivida por grande parte da população brasileira e isso se

estende aos estudantes com deficiência que necessitam de apoios, suportes e recursos para

viabilizar sua aprendizagem, diante das especificidades, no caso da baixa visão, que o seu

funcionamento visual apresenta.

Diante desse panorama, a compreensão do AEE como complementar à formação do

estudante “por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias

que eliminem barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua

aprendizagem” (BRASIL, 2009, p. 1) é desafiada, pois, como manter o caráter de complementa-

ridade diante de duas situações em que o acesso à escola comum é interrompido? Como moti-

var esses estudantes a manter práticas escolares de aprendizagem sem a presença da escola

comum em seus itinerários formativos acadêmicos num período tão crítico como o da pande-

mia da covid-19, em que todos nós tivemos perdas significativas de vidas, de privação de liber-

dade, de mudanças bruscas de rotina?

Tais indagações mobilizam a busca por um “entre-lugar”, ou seja, uma reorientação e

uma neolocalização da atuação pedagógica frente a esse contexto vivenciado pela docente e

pelos discentes. Descerrava-se um novo itinerário a percorrer sem que houvesse um distanci-
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amento do que se compreende, de acordo com o decreto 7.611, de 17 de novembro de 2011,

como AEE, isto é, um “conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos orga-

nizados institucional e continuamente [...]” (BRASIL, 2011, p. 1), portanto, é esse novo itinerário

a extensão desse entre-lugar que também é demarcado pelo uso da AD, agregado ao uso da

MAIE, como recurso de acessibilidade e como ferramenta de aprendizagem.

4. Pedagogia histórico-crítica, mediação docente e audiodescrição no estudo de caso de

Ísis e Ícaro: a terceira margem do rio

A reelaboração do significado da prática pedagógica no AEE, em tempos pandêmicos,

conforma um refazimento dos processos de ensino-aprendizagem: a mudança, ainda que “tem-

porária”, de parâmetros lógicos e simbólicos, como o da presença física e próxima no âmbito da

sala de aula é perpassada pela “agudização das tensões e conflitos de valores, ideias e ações

até então consideradas normais” (FERRAZ, 2010, p. 16): a ausência do Estado na oferta de con-

dições estruturais para assegurar o ensino remoto para pessoas com e sem deficiência, sobre-

tudo no âmbito da escola pública, foi e tem sido o principal fator para ampliar a exclusão social

que atinge a grande parte da população brasileira.

A partir do aporte da Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico Cultural,

nos alinhamos à assertiva que intersecciona esses dois campos de conhecimento, a de que “a

afirmação da natureza social do desenvolvimento humano confere à aprendizagem e ao ensi-

no um lugar de destaque” (MARTINS, 2020, p. 20), como assinala Vigotski (1995) apud Martins

(2020) ao colocar em evidência a proposição de que o ensino é condição primária e fundante

do desenvolvimento, pois ambos têm uma relação de interdependência e reciprocidade, afi-

nal, um qualifica o outro.

A docência no AEE é também essa forma de qualificar, potencializar e viabilizar a apren-

dizagem e o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Como na Pedagogia Histórico-Críti-

ca, em que “há de se identificar no ato educativo sob quais condições a aprendizagem opera,

deveras, a serviço do desenvolvimento dos indivíduos” (MARTINS, 2020, p. 21), no AEE é preci-

so perceber como as condições sociais e os sujeitos entrecruzam-se e como repercutem o de-

senvolvimento humano, logo, como os processos biológicos e culturais situam (ou não) as

pessoas no mundo.

Esses processos, defendidos por Vigotski (MARTINS, 2020) como fulcrais ao desenvol-

vimento humano, encontram na educação escolar comum/especializada, numa perspectiva

inclusiva, a constituição de caminhos para a realização de processos de ensino desenvolventes



Benjamin
Constant

11
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276212, 2021

Audiodescrição como entre-lugar nas relações de ensino-aprendizagem no AEE para estudantes com baixa visão, no contexto da pandemia...

que incidam, inclusive, “na personalidade dos indivíduos, o que significa dizer, em sua maneira

de ser e operar no mundo” (MARTINS, 2020, p. 22).

Diante das lacunas vivenciadas por Ísis e Ícaro, caracterizadas pela interrupção cir-

cunstancial de seus itinerários acadêmicos escolares, face à pandemia da covid-19, e pela pre-

cariedade de recursos estruturais, pudemos entender que a forma de contestar e resistir a essa

barbárie que assola milhares de estudantes com deficiência era utilizar os recursos mínimos

que eles possuíam: disso decorre a reorientação de nossa prática de AEE, por meio da proposi-

ção de atividades que contemplassem o uso do telefone celular como suporte principal para a

manutenção dos encontros pedagógicos, nesse contexto de atendimento educacional especi-

alizado.

A importância de manter esses dois estudantes em contato com a cultura letrada tam-

bém foi um dos fios condutores desse processo, para tanto, organizamos um bloco de ativida-

des que envolvessem a leitura e a escrita, a partir da análise de imagens estáticas que

despertassem a atenção dos estudantes e culminassem com produções textuais orais/escritas,

a fim de que os discentes, ao retomar suas rotinas na escola comum, pudessem dar continuida-

de ao seu processo de desenvolvimento mantendo suas práticas de escrita e leitura em conso-

nância com as futuras demandas dessa ambiência pedagógica, levando-se em consideração

suas especificidades visuais.

Com o uso do telefone móvel, utilizando o aplicativo multiplataforma de mensagens

instantâneas e chamadas de voz, WhatsApp, para nos comunicar e o Google Meet, serviço de

comunicação por vídeo, para fazer os nossos encontros, fomos desenvolvendo nossa “sociabi-

lidade pedagógica remota” por entendermos que a interação provocada nesses encontros se

constituíra no ponto de partida para inserirmos outras formas de mediação. Esse movimento

dialético, de uma presença virtual que se opera por conta da ausência de uma presença física,

frente à frente, reverbera as nuances de uma inusitada interação social “estabelecida” pelo

desigual contexto econômico trazido pela pandemia.

Dessa maneira, para subsidiar esse bloco de atividades propositivas de uma prática de

leitura e escrita que contemplasse a observação da realidade, mas que não se perdesse de vista

as especificidades trazidas pela limitação do funcionamento visual de cada estudante, opta-

mos, intencionalmente, e pensando na perspectiva da tríade forma-conteúdo-destinatário

(MARTINS, 2020), em utilizar a AD como elemento mediador de aprendizagens e como inspira-

ção para a reorientação pedagógica que a pandemia exigiu e assim o faz a cada dia. A audio-

descrição
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é uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de tradução intersemióti-
ca, que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à
cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar. Além
das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia também o entendimen-
to de pessoas com deficiência intelectual, idosos e disléxicos (MOTTA; FILHO, 2010).

Esse foi o nosso itinerário percorrido: mediar o contato com a realidade por meio da

linguagem, transformar o visual em verbal, acessar a informação, enriquecer o universo sim-

bólico a partir da apropriação de signos: num exercício interacional docente e discente, ain-

da que restrito nesse período tão peculiar, mas tendo como referencial o pensamento

vigotskiano, o qual assertivamente explicita que instrumentos de mediação atuam na per-

cepção do indivíduo em relação ao objeto com o qual se relaciona, significando ou ressigni-

ficando-o.

O uso da linguagem, materializado em produções textuais orais/escritas, fruto de pro-

fícuas interações no âmbito do AEE, foi o nosso maior instrumento de mediação em tempos de

isolamento e distanciamento social: conversas, leituras, trocas de percepções, escritas e rees-

critas nos mantiveram vivos, vinculados, afetados, pulsantes e afetuosos.

5. É caminhando que se faz o caminho: trilha metodológica e partilha de resultados

As atividades propostas para Ísis e Ícaro tiveram como premissa o uso da linguagem

oral/escrita como forma de perceberem a realidade e também de pensá-la como resultado de

constructos sociais advindos da relação do ser humano com a natureza. A leitura e a escrita são

mecanismos genuinamente humanos pelos quais

[...] os objetos e fenômenos da realidade concreta conquistam outra forma de exis-
tência: a forma de existência abstrata consubstanciada na imagem subjetiva da rea-
lidade objetiva. E a essa imagem, tornada consciente por meio da palavra, compete
orientar o comportamento do sujeito na referida realidade (MARTINS, 2020, p. 16).

Entendemos, no entanto, que essa “imagem” também pode desorientar, confundir,

porque também é proveniente de um universo simbólico que não resulta somente da ativida-

de individual, mas de uma atividade coletiva que é objetivada por meio da cultura, portanto,

uma produção supraindividual: como exemplo, temos os paradigmas de exclusão, segregação

e integração que predominaram como produção sígnica sobre a pessoa com deficiência e

geraram práticas de eliminação (extermínio), confinamento institucional e entendimento de

que a pessoa com deficiência é que deveria se adaptar à sociedade.
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O paradigma da inclusão, por sua vez, coexiste com essas representações simbólicas e

traz uma outra produção sígnica sobre a pessoa com deficiência, que passa ser compreendida

como alguém com impedimentos que só assim permanecerão como fator limitante se não

houver recursos, suportes e auxílios que eliminem ou atenuem essas barreiras.

É exatamente essa última compreensão, numa perspectiva inclusiva, que perpassa as

atividades propostas para Ísis e Ícaro: aqui descreveremos a atividade realizada que referencia

o que já foi exposto até aqui, no sentido de evidenciarmos o protagonismo docente e discente

no enfrentamento às limitações que o cenário pandêmico impõe à ação educativa, seja na

escola comum ou no AEE.

Na atividade, foi proposto que os estudantes pesquisassem nos seus livros didáticos

(ou na internet) duas imagens, na seguinte perspectiva: que a primeira fosse uma que eles não

tivessem dificuldade em descrever e, a segunda, uma imagem que eles justificassem as dificul-

dades que tiveram para descrevê-la. Essa primeira orientação para escolha já envolve o exercí-

cio discente de protagonizar a observação de sua própria condição de funcionamento visual,

no sentido de balizar a ação docente no AEE.

Ísis selecionou duas imagens de um livro didático da sua série escolar: uma fotografia

em preto e branco e uma fotografia colorida. Ela fotografou e enviou pelo WhatsApp. Para os

encontros de AEE, feitos no Google Meet, a docente orientou a utilização da lupa como auxílio

para melhor perceber os detalhes. A professora pediu que ela relatasse oralmente o que via nas

duas imagens. Ísis não apresentou dificuldades significativas para descrever a primeira ima-

gem (colorida), porque a maioria dos elementos era familiar ao seu repertório sociocultural, a

não ser a percepção de detalhes no fundo da imagem, o que também geraria dificuldade para

uma pessoa vidente, visto que a fotografia havia sido feita em “grande plano geral”, ou seja, em

um plano mais elevado, em imagem aérea, para o que Ísis chamou a atenção, ao lembrar que o

retrato poderia ter sido feito por um drone.

Na segunda imagem (preto e branco), a descrição feita por Ísis revelou que a maior

dificuldade não foi a identificação dos elementos visuais, mas a compreensão do contexto que

a imagem retratava. A foto trazia o contexto do Fordismo, do início da produção industrial de

automóveis e esse conteúdo ainda não fazia parte do repertório sociocultural da discente,

dado esse, inclusive, que pode fazer parte da realidade de qualquer estudante que não tenha

limitações visuais.

A partir dessa primeira leitura imagética compartilhada por Ísis, a docente percebeu a

importância da utilização da AD para auxiliá-la na leitura e na contextualização das imagens: o
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propósito, nesse contexto, era trazer subsídios para que a estudante pudesse exercitar a lei-

tura de imagens utilizando os parâmetros da AD adequados à sua realidade escolar/pessoal/

cotidiana.

A AD, como tecnologia assistiva e recurso de acessibilidade, materializada na letra da

Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, deve fazer parte dos serviços de radiodifusão de sons e

imagens, mas não apenas circunscrita a esse fim. De acordo com a Nota Técnica nº 21 de 2012,

do MEC/SECADI/DPEE (BRASIL, 2012), que orienta para a descrição de imagem na geração de

material digital acessível via MecDaisy “uma solução tecnológica que permite a produção de

livros em formato digital acessível, no padrão Daisy” (BRASIL, 2012, p. 2), se dissemina a gera-

ção de livros digitais falados e sua reprodução em áudio gravado ou sintetizado, portanto, um

formato de livro acessível que coloca em evidência a descrição de imagens.

Vimos, então, a possibilidade de trazer alguns requisitos reunidos por essa nota técni-

ca para utilizarmos a AD como um elemento potencializador de aprendizagens referentes ao

exercício da leitura imagética e da produção de textos verbais. Esses requisitos, além de cons-

tituírem princípios orientadores para a AD de imagens dinâmicas (filmes, desenhos animados,

peças de teatro, etc.), são também alvo de análise da Metodologia para Audiodescrição de

Imagens Estáticas (MAIE) (SILVEIRA, 2019), que também utilizamos como aporte teórico.

A MAIE é fruto da pesquisa de doutoramento de Silveira (2019), a autora buscou pro-

por parâmetros sistemáticos para a elaboração de audiodescrição de cartuns e charges nos

livros didáticos digitais, com base nos pressupostos da Gramática do Design Visual (GDV), de-

senvolvida por Kress e van Leeuwen (1996, 2006) apud Silveira (2019). A composição dessa

metodologia, referenciada pela GDV, é decorrente da problemática frente à seguinte realida-

de: de imagens estáticas dos materiais didáticos digitais serem audiodescritas com base em

parâmetros de imagens dinâmicas, ou seja, gêneros imagéticos com características distintas

serem descritos com os mesmos princípios orientadores.

 Dessa maneira, na consecução de nossos encontros de AEE, a docente utilizou os prin-

cípios orientadores da AD para provocar a estudante a captar mais detalhes das imagens pes-

quisadas e descritas oralmente por ela: o quê/quem, onde, faz o quê/como, quando e de onde)

(BRASIL, 2012). No que se refere à MAIE (SILVEIRA, 2019), como contributo ao trabalho peda-

gógico, destaca-se a metafunção composicional, que orienta a disposição espacial dos ele-

mentos nas imagens, o que favorece a construção da imagem mental pelas pessoas com

deficiência visual.  Os autores da GDV, de acordo com os estudos de Silveira (2019, p. 100, grifo

nosso) “interpretam o valor da informação a partir da orientação dos processos de escrita e de
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leitura na cultura ocidental, na qual a escrita ocorre da esquerda para a direita, e a leitura de

cima para baixo”.

O uso desses aportes, da AD e da MAIE, nos orientou, então, a formular questões que

situassem melhor a leitura das imagens escolhidas por Ísis e Ícaro. Perguntas como: “O que

você vê/percebe ao fundo da imagem?”, “O que você vê/percebe no canto superior esquerdo?”,

“O que você vê/percebe, acima, no centro?”, “O que você vê/percebe no canto superior direi-

to?”, “O que você vê/percebe no canto inferior esquerdo?”, “O que você vê/percebe ao centro,

abaixo?”, “O que você vê/percebe no canto inferior direito?” foram questões que suscitaram

muitas trocas entre docente e discentes na leitura imagética e, em consequência, na produção

textual escrita.

Ícaro, por exemplo, escolheu duas imagens pesquisadas na internet, uma colorida e

outra em preto e branco. Ele revelou que tem mais dificuldades com a identificação de ele-

mentos em imagens em preto e branco porque essa composição de cores torna mais “embaça-

da” a sua visão. Em relação às imagens coloridas, ele revelou que precisa aproximá-las um

pouco mais dos olhos para perceber mais detalhes.

Outras questões trazidas pela docente também guiaram as interlocuções leitoras na

análise das imagens: “Como estão vestidas as pessoas nas fotografias?”, “As roupas que elas

vestem são parecidas com que as que usamos nos dias de hoje?”, “Como está a expressão facial

dessas pessoas?”, “Elas estão tristes? Alegres? Sorridentes? Enraivecidas? Sérias?”, “É dia? Noi-

te?”, “A imagem sugere um dia quente? Frio?”. Essas questões foram lançadas aos estudantes

após seu primeiro relato oral sobre as imagens e sobre sua primeira versão de produção textu-

al. Nos encontros de AEE, a docente evidenciou, com frequência, a importância da escrita e da

reescrita, a segunda como possibilidade de agregar mais informações e não apenas para sina-

lizar ou corrigir eventuais “erros” que apontassem o uso inadequado da norma padrão da lín-

gua portuguesa.

As produções textuais eram fotografadas e postadas no WhatsApp. Nos encontros de

AEE, feitos pelo Google Meet, essas produções eram lidas em voz alta pelos estudantes e a

docente fazia a mediação a partir das questões supracitadas. Quando não tínhamos as inter-

corrências virtuais (queda na conexão, ruídos do fone, bateria fraca do celular, o dia em que os

estudantes mantinham as câmeras fechadas, só usando o áudio, porque estavam na esfera

privada de residências de parentes) conseguíamos avançar na discussão sobre as produções

textuais e também pesquisar conceitos, palavras, acontecimentos históricos que pudessem ter

relação com as imagens escolhidas por eles.
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A docente auxiliava os estudantes compartilhando a sua tela com pesquisas que iam

surgindo em decorrência das dúvidas dos estudantes. Como eles não possuíam computador e

só tinham como suporte o celular, a docente propunha a pesquisa de assuntos referentes às

imagens pesquisadas por eles, sempre acompanhadas de relatos orais do que e como pesqui-

saram, além da produção de textos em forma de descrições que eles liam em voz alta nos

encontros.

As solicitações de atividades eram sempre postadas pelo WhatsApp. Eles utilizavam os

recursos de acessibilidade do aparelho que usavam no AEE para ampliar as imagens, as mensa-

gens e os textos postados. Ícaro fez a descrição de uma imagem utilizando expressões como:

“No canto esquerdo tinha um homem, no meio uma mulher, no canto direito outro homem”,

“No fundo da imagem tem um prédio”, “Eles estão sorrindo”; e chegou a dizer: “Professora, eu

poderia até falar a imagem para meu avô que não enxerga, não poderia?”, “Se todo mundo

prestasse mais atenção nas imagens a gente entenderia muita coisa, né?”. As falas de Ícaro

trazem compreensões subjacentes à importância da acessibilidade, entendida, a partir da Lei

Brasileira de Inclusão, em seu Capítulo I, Artigo 3º, Inciso I, como

[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia,
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informa-
ção e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros ser-
viços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo,
tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida; (BRASIL, 2015, p. 1).

Essa compreensão trazida por Ícaro aponta, ainda, para a importância da acessibilida-

de para todos, pois o próprio discente reflete sobre a importância de uma atenção mais per-

ceptiva para a leitura das imagens, o que beneficiaria, no caso da descrição de imagens, não só

as pessoas com deficiência visual, deficiência intelectual e disléxicos, mas a todos nós.

A Lei 13.146, de 06 de julho de 2015, ratifica essa compreensão quando, nesse mesmo

capítulo e artigo supracitado, no Inciso II, caracteriza o desenho universal como “concepção de

produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessi-

dade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva”

(BRASIL, 2015, p. 1), portanto, uma concepção fundante  para um profícuo entendimento da

importância da acessibilidade para todas as pessoas, com deficiência ou não.

Um aspecto muito importante a considerarmos aqui é o uso das premissas da AD e da

MAIE para reorientação da prática pedagógica no AEE, no intuito de utilizar esses aportes para

o desenvolvimento de estratégias leitoras na compreensão de imagens e o exercício da per-
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cepção visual, respeitando-se, primeiramente, a funcionalidade visual de cada estudante nes-

se processo, assim, cabe salientar que nosso objetivo direciona-se a utilizar os aportes da AD e

da MAIE para potencializar estratégias leitoras que permitam aos discentes explorar e aprimo-

rar sua funcionalidade visual, exercitando, de forma singular e individualizada, sua percepção

visual.

6. Considerações finais

O referido estudo de caso traz como linha propositiva dar a conhecer uma experiência

pedagógica vivida no âmbito do AEE, no contexto da pandemia da covid-19. Aqui, comparti-

lhamos como Ísis e Ícaro, matriculados num CAEE, da cidade de Salvador (BA), estudantes do

Ensino Fundamental 2, do 7º ano, realizaram a leitura e a análise de imagens, a partir dos

princípios orientadores da AD e da MAIE.

Diante de um contexto remoto de AEE, permeado pela precariedade de um funciona-

mento social desigual para milhares de estudantes com e sem deficiência, entendemos que

“generalizar” e “especificar” são movimentos intervinculados e interdependentes entre si: de

um lado, a condição de baixa visão de Ícaro e Ísis os colocava no plano da generalização en-

quanto categoria organizativa da condição de deficientes visuais; do outro, suas especificida-

des de funcionamento visual, de como percebiam as imagens, o que favorecia ou não essa

percepção deram a direção dos encaminhamentos pedagógicos a serem adotados como for-

ma de potencializar sua aprendizagem a partir da leitura de imagens.

O uso do aporte teórico da AD e da MAIE tornou-se um importante subsídio na reade-

quação dos recursos e das estratégias para desenvolver o AEE com os estudantes.  A legislação

educacional brasileira para a pessoa com deficiência (leis, decretos, resoluções, notas técni-

cas), o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Pedagogia Histórico-Crítica, a Psicologia Históri-

co-Cultural, o conceito de “entre-lugar” compõem o nosso itinerário legal-teórico-epistêmico,

fundamentando todo nosso relato.

O desafio do AEE no formato remoto foi marcado (e ainda é) por muitas inquietações,

buscas, curiosidade epistêmica e a necessidade de manter o vínculo de afeto com Ísis e Ícaro,

de fazê-los perceber que o enxergar compreendia não só o ver, mas também o conhecer, o

perceber a partir de uma atitude cognoscente, via exercício da linguagem, entendida como

“instrumento capaz de descrever o mundo e, de certa forma, representá-lo” (VEIGA-NETO, 1996,

p. 23).
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As especificidades do funcionamento visual de Ísis e Ícaro e toda a história que eles

traziam consigo, diante de um contexto de isolamento e distanciamento social, em que não

podíamos estar próximos, afetaram o “ser” docente e questionaram esse papel no contexto do

AEE: a impressão imediata dos poucos recursos, da mínima estrutura de trabalho, que saltava

aos olhos precisava ir além do “ver” com os próprios olhos.

Ísis e Ícaro, simbolicamente, representam, do ponto de vista genérico, uma categoria

de pessoas que estão agrupadas sob o signo da baixa visão, porém, por conta de sua existência

corporal diversa, de sua funcionalidade visual específica, singular, revelam que a deficiência

não se configura apenas com uma categoria universal.

Dessa forma, esse mesmo lugar de “existência corporal” não pode ser compreendido

apenas como um signo que expressa uma forma outra de existir, afinal, remeter as pessoas com

deficiência a um mesmo lugar é invisibilizar o funcionamento desse corpo diante das diversas

manifestações fenomênicas aparentes que pode expressar.

Barros (2020) ratifica a importância de, como educadores e como formadores de opi-

nião, mudarmos a forma de falar sobre a deficiência e, em consequência, sobre a(s) pessoa(s)

com deficiência, para que não as tornemos, ainda mais, entes abstratos, os quais, mesmo sendo

parte da sociedade, acabam por estar “apartados” dela. A “visualidade”, enquanto constructo

social, tem historicidade, é perpassada por relações de poder e por usos políticos que nem

sempre garantem o direito da pessoa com deficiência à cidadania.

As experiências visuais das pessoas com baixa visão, em suas mais diversas manifesta-

ções de funcionalidade visual (restrição/limitação/potencialidades) precisam ser problemati-

zadas a partir de sua exposição à infinidade de repertórios e representações imagéticas

produzidas pela humanidade, para tanto, há que se levar em consideração cada singularidade,

os recursos, suportes e auxílios que se adequam à minimização/eliminação do impedimento,

para que possam protagonizar, via mediação docente, o efetivo exercício do direito à educa-

ção, seja na escola comum, seja no âmbito do AEE.
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RESUMO
O ensino e a aprendizagem de Ciências são comumente vinculados à visão. Pensando na perspectiva das ciências
astronômicas isso não é diferente, especialmente quando se trata da observação do céu, incluindo as estrelas e as
constelações. Propondo quebrar esse estigma, este trabalho tem por objetivo descrever materiais didáticos e como
estes estão inseridos no contexto de uma proposta de sequência didática de três aulas na área de Astronomia, bem
como uma sugestão de como aplicá-la no contexto de uma sala de aula do ensino regular com alunos com deficiência
visual. As temáticas que podem ser trabalhadas relacionam-se aos parâmetros não visuais do brilho das estrelas e à
construção humana, cultural e coletiva da Astronomia, a partir das constelações tupis da Anta, Veado, Ema e Homem
Velho, indicadores das estações do ano. As aulas sugeridas são guiadas pelos princípios da multissensorialidade, que
busca compreender e usufruir de todos os sentidos humanos no ensino, aprendizagem e construção do conhecimento
científico. Nesse sentido, os recursos didáticos trabalham com o sentido tátil, entendido como um caminho importante
de compreensão dos conceitos estudados por parte dos estudantes com e sem deficiência visual. A proposta sugerida
é composta pelos seguintes materiais didáticos:  a “Caixa Estelar”, a constelação do Cruzeiro do Sul planificada e o
“Caderno de Constelações”. A partir deles é possível abordar o conceito de constelações, o aspecto cultural e cotidiano
nelas envolvidos, bem como o movimento anual dos astros. Foram sugeridas atividades individuais e coletivas que
mostraram que as construções dos conhecimentos astronômicos, especialmente sobre o céu, são realizadas por seres
humanos em conjunto. Com este trabalho, espera-se que o estudo da Astronomia em ambientes formais de educação
possa ser desenvolvido sem que a relação entre ensino e aprendizagem seja pautada estritamente pelo sentido da
visão, além de poder proporcionar um desenvolvimento que ultrapassa o aspecto conceitual, chegando ao nível
atitudinal, ou seja, sensibilizando os educandos a compreender as potencialidades do material didático de proporcionar
condições de aprendizado aos alunos videntes e com deficiência visual por ser acessível também a estes.

Palavras-chave: Ensino de Astronomia. Deficiência Visual. Multissensorialidade. Sequência didática.
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ABSTRACT
The teaching and learning of sciences are commonly associated to vision. Thinking from the perspective of astronomic
sciences this is not different, especially when it is about the observation of the sky, including the stars and constellations.
Proposing to break this stigma, this work has the objective to describe didactic materials and how they are inserted in a
didactic sequence with three classes on Astronomy area, as well a suggestion on how to apply it in the context of a
regular class which has students with visual deficiency.  The themes that can be worked on are related to the non-visual
shine parameters of the stars and the human, cultural and collective construction of Astronomy from the Tupi’s constellations
of “Anta”, “Veado”, “Ema” e “Homem Velho”, year stations indicators. The suggested classes are guided by the principles of
multisensory, which seeks to understand and enjoy of all human senses in the acts of teaching, learning and construction
of scientific technology. In that regard, the suggested classes in the context of this didactic sequence work with the
tactile sense, understanding as an important way for the comprehension of the concepts studied by the students with or
without visual deficiency. The suggested purpose is composed by the following materials: the “Star Box”, a plan model of
“Cruzeiro do Sul constellation and the Constellation Notebook. From them it may be possible to approach the concept of
constellations, the cultural and daily aspects involved, as well as the annual movement of the stars. Individual and
collective activities were suggested and then showed that the construction of the astronomical knowledge, especially
about the sky, are performed by human beings together. Furthermore, it’s expected that the study of Astronomy in formal
educational environments could be developed without the teaching and learning relationship being strictly guided by
the sense of vision, in addition to be able to provide a development that goes beyond the conceptual aspect, reaching
the attitudinal level, in other words, sensitizing students to understand the limitations possibilities of the didactic materials
in provide learning conditions to all students with or without visual deficiency, because it is also accessible to these.

Keywords: Astronomy teaching. Visual deficiency. Multisensory. Didactic sequence.

1. Introdução

Não é incomum se referir à disciplina de Ciências como uma área do conhecimento

quase essencialmente visual (CAMARGO, 2012). Essa construção é histórica e fundamentou a

forma de ensino e aprendizagem dessa disciplina e dos conceitos a ela vinculados (COSTA;

NEVES; BARONE, 2006), especialmente aqueles ligados à Astronomia e à observação do céu

(DOMINICI et al., 2008).

Nessa perspectiva, esse trabalho relata a descrição de uma sequência didática suge-

rida para o ensino de astronomia a pessoas com e sem deficiência visual, que se constitui

como uma tentativa de superação desses estigmas. Para tal, recorre-se ao princípio da Didáti-

ca Multissensorial (SOLER, 1999) buscando a compreensão das ciências a partir de todos os

sentidos.

Pensando nessa perspectiva é que serão abordadas duas temáticas em torno da as-

tronomia: o brilho das estrelas e os aspectos culturais das constelações. No primeiro caso,

serão tratados os parâmetros que compõem o brilho das estrelas, especialmente aqueles que

não são visualmente distinguíveis, e no segundo, por sua vez, o aspecto fundamental, a com-

preensão de que a construção das constelações no céu advém de culturas diversas.
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Para atingir esse objetivo serão discutidas as constelações do povo tupi-guarani, são

elas: a constelação da Anta, Veado, Ema e Homem Velho (SOARES, 2017). Essas constelações são

fundamentais para os estudos da etnoastronomia, ramo da astronomia vinculado ao estudo

da relação das constelações dos povos tradicionais com sua vida cotidiana, história e cultura,

abordados por Afonso (2006a, 2006b), que aponta para a percepção da mudança do clima pelo

corpo humano, que é retificada pelo aparecimento das constelações no céu, sobre as quais os

alunos serão convidados a pensar.

Dessa forma, a proposta de sequência didática em questão buscará discutir a diversi-

dade humana, percebida por meio das diferentes possibilidades de compreensão do céu e

pela forma como este se relaciona com a Terra e com o solo, especialmente com o seu cotidia-

no, que envolve diretamente sua sobrevivência (FILHO; SARAIVA, 2014; AFONSO, 2006a, 2006b;

AFONSO et al., 2011). Nessa perspectiva, cabe ressaltar a busca por uma construção coletiva da

prática didática (FREIRE, 1996, 2008).

2. Materiais

A perspectiva da Didática Multissensorial (SOLER, 1999), bem como as diretrizes pro-

postas por Cerqueira e Ferreira (2000) são bases fundamentais para a confecção dos recursos

didáticos planejados para a sequência didática proposta. O planejamento proposto conta com

três recursos didáticos: a representação planificada da constelação do Cruzeiro do Sul (Figura

1), sua representação tridimensional, considerando as distâncias de cada estrela em relação ao

Sistema Solar (Figura 2), além do Caderno de Constelações (Figuras 3 a 7), todos contendo

legendas ampliadas e em braille, de modo a atender tanto a estudantes com baixa visão quan-

to totalmente cegos, como mostram as Figuras 2b e 2c.

É pertinente apontar que as representações utilizadas para as estrelas são as mesmas

em todos os recursos utilizados, uma vez que estão ligadas pelos objetivos da sequência didá-

tica. Estas possuem texturas e formatos diferentes de acordo com o brilho, que consiste na

magnitude aparente de cada estrela, classificadas em ordem decrescente, sem aferição de va-

lores exatos, apenas uma comparação relativa a partir da estrela que possui maior brilho, as

que possuem brilho intermediário e a que possui menor brilho entre as estrelas de cada cons-

telação.
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Figura 1. Constelação tátil do Cruzeiro do Sul

Fonte: Acervo pessoal (2020).

Descrição da imagem: A foto mostra uma imagem de um modelo de constelação tátil planificada
do Cruzeiro do Sul com uma placa de plástico e bolinhas azuis de três tamanhos diferentes posi-
cionadas no formato do Cruzeiro do Sul.

A Caixa Estelar fundamenta-se na perspectiva da observação do céu a partir do tato

por meio da perspectiva da representação dos conceitos atrelados às constelações. Busca-se

desenvolver uma percepção que seja significativa ao estudante (CAMARGO, 2012; CERQUEIRA;

FERREIRA, 2000) e que esta seja associada ao conceito científico atrelado ao recurso (SOUZA,

2007), como propõe a Didática Multissensorial (SOLER, 1999).

Figura 2. Caixa Estelar, (A) visão geral, (B) região de trás da caixa,
(C) Aproximação das legendas

Fonte: Acervo pessoal (2020).

Descrição da imagem: A primeira imagem (A) mostra um modelo denominado Caixa Estelar com
Estrutura em forma de caixa aberta em duas laterais indicando o modelo tátil das estrelas; a segunda
imagem (B) mostra a legenda da caixa escrita à mão de acordo com o alfabeto latino, em português,
e a terceira (C) caixa mostra a legenda em braille.
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O uso de cores contrastantes da caixa (branca), das estrelas (círculos de EVA verdes) e

da representação da luz (barbantes cor-de-rosa), como mostram as Figuras 2a e 2b, tem como

propósito de estimular a visão dos alunos com baixa visão (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000). É

importante ressaltar aos estudantes que as cores são representativas, ou seja, não dizem res-

peito à luz que as estrelas emitem de fato. Além disso, a caixa contém quatro apoios e uma alça

para facilitar o transporte.

Nota-se que as representações de duas das estrelas do Cruzeiro, tanto na constelação

planificada quanto na caixa estelar são iguais. Isto se justifica pelo fato de que, segundo dados

do software Stellarium (2020), estas estrelas possuem a mesma magnitude aparente.

O Caderno de Constelações (Figuras 3 a 7), por sua vez, parte da proposta de Soa-

res, Castro e Delou (2015), que tratam temas como as fases da Lua e as estações do ano a

partir dessa abordagem. Os cadernos contêm alguns elementos importantes, como: a capa

(Figura 3A) e a contracapa, onde se faz presente a definição do termo “Constelações” (Fi-

gura 3B).

Figura 3. Caderno de Constelações, (A) Capa, (B) Contracapa

Fonte: Acervo pessoal (2020).

Descrição da imagem: as imagens são fotos do Caderno de Constelações mostrando a capa com a
escrita em português de acordo com o braille e o alfabeto latino (A) e a outra imagem com a contra-
capa seguindo o mesmo modelo (B).
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Figura 4. Exemplo da constelação do Cruzeiro do Sul
no Caderno de Constelações

Fonte: Acervo pessoal (2020).

Descrição da imagem: A imagem mostra um modelo tátil planificado da constelação do Cruzeiro do
Sul, um dos exemplos do caderno de constelações que segue o mesmo modelo das figuras descritas
anteriormente.

As páginas seguintes representam algumas das constelações dos povos tupis-guara-

nis, que vivem entre o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, incluindo o estado de São

Paulo (AFONSO et al. 2011). Nelas são encontradas as principais estrelas que representam as

constelações do Homem Velho, da Ema (Figuras 5A e 5B), do Veado e da Anta (Figuras 5C e 5D).

Essas constelações anunciam a chegada do verão, inverno, outono e primavera, respectiva-

mente (SOARES, 2017; AFONSO, 2006a).

A primeira página contém a constelação do Cruzeiro do Sul para fins de exemplifica-

ção. Nota-se o espaço abaixo da representação da constelação, deixado para que os estudan-

tes marquem os nomes dados a elas (Figura 4).
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Descrição da imagem: As imagens mostram um modelo tátil planificado das constelações do Ho-
mem Velho (A) e da Ema (B), as quais estão posicionadas à esquerda de uma folha branca disposta
horizontalmente. À direita, na parte superior está escrito com letras azuis “estrelas” em caixa-alta.
Abaixo dessa indicação, em ambas as representações, estão informações acerca de apenas duas das
estrelas representadas, sendo a primeira delas de maior magnitude e abaixo desta a de menor
magnitude da constelação, sendo seguidas pela indicação da distância em anos-luz das estrelas em
relação ao Sistema Solar.  Na figura A indica-se “d= 862 anos-luz” para estrela mais brilhante e “d=
343 anos-luz” para a estrela menos brilhante. Na figura B indica-se “d = 4 anos-luz” para a estrela
mais brilhante e “d= 360 anos-luz” para estrela mais brilhante.

Figura 6. As páginas do Caderno de Constelações, (C) Constelação do Veado,
(D) Constelação da Anta

Fonte: Acervo pessoal (2020).

Descrição da imagem: As imagens mostram um modelo tátil planificado das constelações: Veado
(C) e Anta (D), exemplos que seguem o mesmo modelo das figuras descritas anteriormente, salvo
pela indicação de três das estrelas na figura C, ao invés de duas, sendo estas: “d= 320 anos-luz” e “d=
278 anos-luz” para as estrelas de maior magnitude da constelação e “d= 561 anos-luz” para a estrela
de menor magnitude. Na figura D destacam-se duas estrelas: “d= 1411 anos-luz” para a de maior
magnitude e “d= 390 anos-luz” para a estrela de menor magnitude

Figura 5. As páginas do Caderno de Constelações, (A) Constelação do homem velho,
(B) Constelação da Ema

Fonte: Acervo pessoal (2020).
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Descrição da imagem: Perguntas atreladas às constelações, escrita de acordo com os modelos
descritos anteriormente: (A) Mostra para serem desenvolvidas, está escrito: “O que esta constela-
ção indica para os Tupis?” e um espaço para resposta “A partir de quando ela pode ser observada
no céu?” e um espaço para resposta; (B) Exemplificação com a escrita: “Segundo os conhecimen-
tos da astronomia ocidental, o que a constelação indica? R: O Polo Sul Celeste”, “A partir de quando
ela pode ser observada no céu? R: A partir do mês de fevereiro”.

No verso de cada uma das páginas contendo as constelações, incluindo as de exempli-

ficação, há duas perguntas:  “O que essa constelação indica?” e “Quando ela pode ser observa-

da no céu?” (Figura 7A). A constelação do Cruzeiro do Sul tem uma modificação na primeira

pergunta, em relação às demais constelações abordadas no caderno: “Segundo os conheci-

mentos da astronomia ocidental, o que a constelação indica?” (Figura 7B). É importante ressal-

tar o aspecto cultural ligado aos conhecimentos que envolvem essa questão, da indicação do

Polo Celeste Sul indicado pelo “braço maior” da Cruz, bastante lembrado pela astronomia

ocidental.

Os dados referentes às estrelas e constelações representadas em todos os recursos

didáticos envolvidos nessa sequência didática foram obtidos a partir do software Stellarium

(CHÉREAU, 2020). O aspecto teórico dos conteúdos abordados parte da obra de Filho e Saraiva

(2004), desenvolvendo os conceitos astronômicos de distância, luminosidade, movimento anual

Em cada uma das constelações do caderno, encontra-se registrada a distância das prin-

cipais estrelas representadas até o Sistema Solar em anos-luz. Ressalta-se que todas as indica-

ções e legendas foram escritas em braille, fundamental para que o estudante com deficiência

visual possa se apropriar dos conceitos veiculados no recurso didático em questão (CERQUEI-

RA; FERREIRA, 2000).

Figura 7. Perguntas referentes às constelações, (A) Sobre as constelações tupis,
(B) Sobre o Cruzeiro do Sul

Fonte: Acervo pessoal (2020).
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dos astros etc. Os conceitos relativos ao aspecto cultural do estudo das constelações partem

dos trabalhos de Afonso (2006a, 2006b), Afonso et al. (2011) e Soares (2017).

3. Metodologia

Segundo a revisão proposta por Darim, Guridi e Crittelli (2021), a multissensorialidade

(SOLER, 1999) é um aspecto fundamental no desenvolvimento de práticas didáticas desenvol-

vidas com o propósito de incluir educandos com deficiência visual. Além disso, os autores

constatam uma baixa incidência de práticas na área de astronomia em comparação especial-

mente com as áreas de biologia e química.

Tendo em perspectiva esses fatos, o princípio fundamental que rege esse trabalho é a

didática multissensorial proposta por Soler (1999). Nesse sentido, a proposta de sequência

didática descrita nesse trabalho propõe conceder ao docente uma possibilidade de ensinar

conceitos ligados à astronomia sem recorrer essencialmente ao sentido visual (CAMARGO,

2012), priorizando o aspecto tátil visual, pensando no tato como uma percepção sensorial

fundamental para a apropriação dos conhecimentos científicos por parte do educando com

deficiência visual (VIGOTSKI, 1997) e primordial para os recursos e práticas didáticas desenvol-

vidos nesse contexto.

A estrutura da proposta de sequência didática segue os princípios de Zabala (2014) e

as modalidades didáticas adotadas foram definidas a partir de Krasilchik (2008). A estrutura

das aulas, por sua vez, segue, com algumas ressalvas, a proposta de Oliveira e Chadwick (2008).

É importante ressaltar que a sequência didática aqui exposta a partir dos materiais

desenvolvidos é uma proposta para futura aplicação, não tendo sido testada até o presente

momento. O cenário imaginado para uma possível execução desse planejamento é de uma

turma de escola regular de 9° ano do Ensino Fundamental que tenha entre 30 e 40 alunos e se

faça presente pelo menos um aluno com deficiência visual.

4. Resultados e discussão

Em termos curriculares, a sequência didática sugerida é composta por três aulas, sen-

do a primeira de 45 minutos, a segunda de 90 minutos e a última de 45 minutos (total de 180

minutos) e desenvolve-se em 7 momentos, levando em conta o desenvolvimento da habilida-

de EF09CI15 da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que se propõe a discutir a relação

entre a astronomia e “as necessidades de distintas culturas” (BRASIL, 2018, p. 351).
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A sugestão de planejamento em questão tem por objetivo primário trazer a compre-

ensão do brilho das estrelas a partir de referenciais não visuais (DOMINICI et al., 2008). Para

além dessa compreensão alinhada à astrofísica, a proposta discute a dimensão cultural exis-

tente na construção das constelações pela humanidade (AFONSO, 2006a, 2006b; AFONSO et

al., 2011; SOARES, 2017; FILHO; SARAIVA, 2014).

4.1 Primeiro momento: discussão sobre estrelas e constelações

A primeira aula intitula-se “Conhecendo as constelações na perspectiva ocidental” e

compõe-se de dois momentos iniciais da sequência didática, tendo por objetivo trazer aos

estudantes a compreensão de que as constelações são projeções de luz emitidas pelas estrelas,

as quais estão distantes umas das outras, mas quando observadas no céu, aparentam estar

próximas.

O primeiro momento tem por objetivo específico reconhecer diferenças entre estrelas

e constelações e compõe 15 minutos dessa aula. O professor deve manter a turma organizada

de maneira usual (carteiras enfileiradas e alunos separados) e iniciar propondo discussões em

torno da diferença entre estrelas e constelações, por meio da seguinte pergunta: “Que diferen-

ças vocês encontram entre as estrelas e as constelações?”. Espera-se respostas em torno do fato

de que as estrelas são únicas, enquanto as constelações são os conjuntos das estrelas.

Partindo da relevância do aspecto cultural para a astronomia, é possível tratar as conste-

lações como as regiões demarcadas no céu que formam figuras aparentes (FILHO; SARAIVA, 2014,

p. 6). Recomenda-se atentar para essas demarcações como feitas pelo homem, sendo possível

fazer uma analogia com as fronteiras entre os países, que também são construções humanas.

4.2 Segundo momento: tratando especificamente as constelações

Nos 30 minutos finais de aula é interessante começar a discutir sobre as constelações

de maneira mais específica, promovendo a interação dos alunos com a constelação do Cruzei-

ro do Sul por meio da Caixa Estelar. Para dinamizar a interação, sugere-se ao professor que

tenha em mãos em torno de dois a três modelos da Caixa Estelar, ainda que sejam da mesma

constelação, para que diferentes grupos possam interagir com o modelo didático. Durante

esse momento da aula, recomenda-se ao docente estimular os estudantes a entrar em contato

com o recurso a partir do tato, fundamentando o significado das estruturas que o recurso

representa.
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Nesse contexto é importante fazer a seguinte indagação aos estudantes: “A estrela

mais brilhante da constelação é a que está mais próxima do Sol?” A ideia é chamar a atenção

dos discentes para a constelação do Cruzeiro do Sul, para a qual a resposta a essa pergunta é

negativa. Entretanto, deve-se ressaltar aos discentes o fato de que essa não é uma regra perti-

nente para toda a constelação.

Para isso é necessário recorrer à seguinte pergunta: “Quais seriam os outros fatores

que poderiam influenciar no brilho da estrela?”. Pensando na perspectiva dessa indagação, é

interessante orientar a discussão para alcançar a concepção de que as estrelas que compõem

as constelações têm seu brilho afetado por outras características. É fundamental atentar-se ao

fato de que esse aspecto da estrela ressaltado na representação do recurso é proporcional à

sua luminosidade e inversamente proporcional à sua distância, sendo o primeiro, o brilho in-

trínseco do corpo celeste que, por sua vez, é proporcional ao seu raio e temperatura (OLIVEIRA;

SARAIVA, 2014), ou seja, características que não são visualmente observáveis. Além disso, reco-

menda-se ao professor ressaltar ao longo de toda a aula que esses parâmetros são importantes

na construção da astronomia na perspectiva ocidental, os quais são estudados com o auxílio

de diversos instrumentos de alta tecnologia (DOMINICI et al., 2008).

A partir desses fatores, propõe-se ao professor trabalhar a associação brilho/fluxo a

partir de exemplos cotidianos, importantes no contexto do ensino de Ciências (BIZZO, 2002),

sendo que uma possibilidade de relação é o fluxo de água na torneira. Dessa forma, uma su-

gestão é pensar no brilho como o fluxo de luz que parte da estrela, viaja pelo espaço e alcança

a esfera celeste.

É pertinente que seja trabalhada durante toda a discussão a perspectiva de que o céu

noturno observável diz respeito a uma pequena parte daquilo que de fato existe no espaço,

como observam Dominici et al. (2008). Esses autores salientam que a observação visual é limi-

tada, uma vez que não enxerga todas as ondas eletromagnéticas nem faz isso perfeitamente

com o que pode enxergar, pois a atmosfera bloqueia boa parte da luz que chega até os olhos

humanos.

A proposta de avaliação para essa aula solicita aos estudantes que escrevam, individu-

almente, um texto que responda à seguinte questão: “O que são constelações?” e que a tenham

em mãos em razão da próxima atividade da sequência.
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4.3 Terceiro momento: retomando o conceito de constelações

O terceiro momento faz parte da segunda aula da sequência didática, intitulada: “Os

desenhos do céu”, a qual tem por objetivo reconhecer o aspecto da astronomia como uma

ciência da natureza construída ao longo da história humana (FILHO; SARAIVA, 2014). Para o

desenvolvimento dessa parte da sequência didática é importante que a turma esteja disposta

em grupos de 5 alunos.

Em um período de aproximadamente 20 minutos os discentes devem desenvolver uma

definição para o termo “Constelações” a partir de uma discussão, utilizando os textos individu-

ais que foram solicitados como avaliação na aula anterior, a ser registrada na contracapa do

Caderno de Constelações (Figura 3B). Para iniciar a atividade, o professor deve entregar uma

folha sulfite para os grupos, solicitando aos educandos que redijam essa definição nesse pa-

pel. É pertinente dialogar com os discentes durante o processo, ajudando-os a estabelecer

relações entre os aspectos culturais e científicos (uma definição mais próxima da ideal se en-

contra na Figura 3B). Nesse momento, propõe-se ao professor apontar que outro propósito das

constelações é a facilitação da observação do céu, uma vez que é muito difícil saber o nome de

cada estrela que dela faz parte (AFONSO, 2006a; AFONSO et al., 2011).

Trabalhando o aspecto dos desenhos no céu, é pertinente iniciar a interação com a

constelação tátil planificada do Cruzeiro do Sul (Figura 1). Propõe-se a construção da relação

entre o céu e o papel, as estrelas e os pontos e a constelação como a união destes. Nesse

momento, é importante recordar sobre a percepção de brilho das estrelas trabalhadas na aula

anterior. Os estudantes terão em mãos um exemplar da constelação do Cruzeiro do Sul e, ao

interagirem com o recurso, devem formar um desenho com ela, usando um barbante para

“ligar os pontos” e formar uma constelação. Na aula seguinte, os educandos podem ser convi-

dados a manifestar a relação que fizeram a partir do desenho, por isso, é recomendado orientá-

los a estar com essa constelação tátil em mãos na próxima aula. Espera-se que, por meio dessa

proposta, seja possível tratar a perspectiva das constelações como os desenhos no céu e desfa-

zer a compreensão da imagem como uma construção essencialmente visual buscando realizar

essa confecção a partir do tato (CAMARGO, 2012).

4.4 Quarto momento: apresentando o caderno de constelações

Mantendo os grupos confeccionados no início da aula, sugere-se que os estudantes

tenham um primeiro contato com o Caderno de Constelações por um período de aproximada-
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mente 10 minutos. Propõe-se que cada grupo receba seu próprio caderno e use o espaço apro-

priado para redigir a definição de constelações, juntamente com as legendas e a constelação

do Cruzeiro do Sul, utilizada como exemplificação (Figura 4).

Pensando na abordagem realizada na aula anterior, é importante continuar lembran-

do aos alunos da forma como esses parâmetros são obtidos (DOMINICI et al, 2008). Nesse mo-

mento, é pertinente pedir aos estudantes que coloquem a definição do termo “constelações”

desenvolvida no momento anterior da aula no espaço destinado para tal.

A atividade sugerida é realizada em grupo pelos seguintes propósitos: as noções que

envolvem a definição do que são as constelações são representantes de culturas humanas,

partindo de um contexto local e de necessidades coletivas (AFONSO, 2006b), logo, é importan-

te que sejam decididas em grupos, além de ser fundamental que os estudantes possam discutir

entre si sobre suas percepções (FREIRE, 1996, 2008). A última razão é uma questão logística:

uma vez que a montagem da estrutura básica do recurso didático, incluindo a inserção do

braille em todos os cadernos, é realizada pelo docente, a atividade em grupo permite a produ-

ção de um número menor de cadernos, viabilizando a confecção dos materiais em menos

tempo e, por consequência, torna possível a execução dessa atividade.

4.5 Quinto momento: apresentando o caderno de constelações

Confeccionadas as definições, esse momento tem por objetivo fazer com que os estu-

dantes construam suas próprias constelações. Considerando que serão construídas quatro des-

sas, o professor pode conceder um tempo limite para a confecção dos desenhos. Considerando

as discussões pensadas, sugere-se estabelecer 15 minutos para cada uma das quatro constela-

ções, totalizando 60 minutos.

Mantendo a turma em grupos de 5 estudantes, o professor deve proceder entregando

aos estudantes pedaços de barbante fino de aproximadamente meio metro (0,5 m) para a

construção das constelações. É importante que esse material seja diferente dos utilizados na

representação da luz na constelação tridimensional do Cruzeiro do Sul. Durante esse momen-

to, o professor pode propor maneiras de os estudantes formarem seus desenhos com elas.

Propõe-se que o docente faça sugestões de temas relacionados ao cotidiano para que os alu-

nos as desenvolvam em seus cadernos, como, por exemplo: elementos das Ciências da Nature-

za, atividades de lazer ou esportes.

Pensando na perspectiva dialógica da prática docente (FREIRE, 1996, 2008), o profes-

sor pode discutir com os alunos a perspectiva a partir da qual desenvolverá o caderno, seja
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uma temática para o recurso como um todo ou uma para cada constelação. Para o planeja-

mento e o contexto em questão, sugere-se a construção do Caderno de Constelações das

Ciências da Natureza. Nessa perspectiva, é possível notar nessa proposta de atividade um

caráter lúdico que, apesar de não se associar à ideia direta do jogo, proporciona uma vivên-

cia prazerosa e divertida (HUIZINGA, 2005). É fundamental pensar no aspecto lúdico na pers-

pectiva vigotskiana, tratando-o como uma “brincadeira séria” (CINTRA; PROENÇA; JESUÍNO,

2010, p. 226) aqui contextualizada a partir da tentativa de expressar o que os estudantes

pensam sobre a disciplina de Ciências.

Ressaltando a importância das constelações para o cotidiano dos povos que trouxe-

ram essas representações, é sugerido ao professor que, ao longo das discussões, relacione-as

com a chegada das estações do ano. Nesse sentido, abre-se a possibilidade de estabelecer uma

discussão que leve em conta a ligação dos fenômenos naturais terrestres com os celestes, como

lembrado por Afonso (2006b).

Esse autor discute uma relação, que pode ser ligada ao aspecto multissensorial, que

pode ser pensada a partir de Soler (1999), que diz respeito à relação entre o cotidiano desses

povos e as suas constelações, que torna proveitosa, no contexto das discussões das constela-

ções citadas, a percepção do clima no período em que elas aparecem. Como exemplo, a cons-

telação do Homem Velho, que indica o verão para os tupis-guaranis (SOARES, 2017), chega ao

céu acompanhada pela mudança do clima, sentida pelos corpos dos seres humanos, animais e

pelas plantas, mas não vista propriamente.

Com a mediação do recurso, é recomendável ao docente que faça essas considerações

sobre essas constelações, relativas à cultura tupi-guarani (indicam-se os textos de Soares, 2017;

Afonso, 2006a e Afonso et al., 2011 para estudo mais aprofundado). Dessa forma, as questões

formuladas (presentes nas Figuras 7A e B) não serão, à primeira observação, difíceis de respon-

der; entretanto, o professor deve sempre atentar os estudantes para o contexto, uma vez que a

observação de uma determinada estrela ou constelação no céu não é possível de ser realizada

da mesma forma em todos os lugares (FILHO; SARAIVA, 2014). O referencial de observação a

partir do qual a pergunta deve ser respondida depende do local de origem da escola em que

essa sequência didática for aplicada. Nesse contexto, aponta-se o fato de que essas constela-

ções podem ser observadas no céu nesses respectivos períodos na região do globo em que o

povo tupi-guarani vive, que compreende, em sua maioria, a região entre o Trópico de Capricór-

nio e a Linha do Equador (AFONSO et al., 2011). Importante associar essa questão ao movimen-

to diurno e anual das estrelas, realizadas de leste a oeste em oposição ao movimento da Terra

(FILHO; SARAIVA, 2014; AFONSO, 2006a; AFONSO et al., 2011).
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É importante que o professor oriente seus alunos a escrever, abaixo do desenho das

constelações, o nome dado à sua constelação (conforme o exemplo do Cruzeiro do Sul, na

Figura 4).  O estudante  com deficiência visual escolhido para redigir o nome da constelação

deve usar um papel e reglete para tal. É importante entregar um exemplar desse material a

cada um dos grupos para dar aos educandos a possibilidade de terem contato com o alfabeto

de acordo com a grafia braille. Ao final da aula, recomenda-se ao professor recolher os cader-

nos desenvolvidos e cobrir os nomes dados a sua constelação com uma fita isolante.

Como forma de avaliação complementar àquela realizada na aula anterior, deve-se

efetuar a correção das definições do termo “Constelações” redigidas em conjunto pelos estu-

dantes e registradas na contracapa do caderno.

4.6 Sexto momento: observando as constelações dos colegas

A última aula dessa sequência didática, intitulada “Compartilhando perspectivas so-

bre o céu” tem como principal objetivo reconhecer a diversidade de perspectivas sobre as

constelações, a qual deriva da diversidade cultural humana. O primeiro momento dessa aula é

o sexto da sequência didática e propõe a realização de uma atividade escrita por aproximada-

mente 25 minutos, considerando cinco minutos para organização da turma na mesma disposi-

ção da aula anterior. Ressalta-se que o docente distribuirá prontamente os cadernos de

constelações entre os grupos de forma aleatória.

A efetivação dessa proposta ocorre a partir do incentivo ao compartilhamento dos

cadernos desenvolvidos na aula anterior, discutindo as semelhanças e diferenças entre as cons-

telações por eles desenhadas para que notem a diversidade de perspectivas sobre o céu, pen-

sando na relação cotidiana no caso dos tupis-guaranis e outros povos antigos, e científica,

associada à moderna observação do céu nas pesquisas astronômicas. O principal ponto dessa

atividade destina-se à observação das constelações. Pensando no grupo com o(s) estudante(s)

com deficiência visual, oriente que este(s) faça(m) a atividade a partir do tato. Os estudantes

devem decidir, por meio de uma discussão entre os membros do grupo, qual o desenho forma-

do por cada uma das constelações do Caderno confeccionado por seus colegas e registrá-las

em um papel à parte.

Nesse contexto, a associação realizada na aula anterior é importante. Caso o professor

opte por trabalhar uma temática diferente em cada página, é pertinente que as associações

sejam realizadas nesse mesmo campo. Por exemplo, se em uma das constelações o tema foi
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“esportes”, é possível solicitar aos estudantes que façam associação dessa temática com a cons-

telação em questão.

4.7 Sétimo momento: a diversidade das constelações

Esse momento será destinado à discussão dos estudantes sobre a atividade, pensando

na abordagem realizada no contexto da atividade prática proposta no texto de Rizzo, Bortolini

e Rebeque (2014). Sugere-se ao docente convidar os grupos a se expressarem de forma oral

para toda turma, de modo a suscitar uma discussão sobre a questão, além de registrar as res-

postas de forma escrita às seguintes perguntas: “O que imaginaram ao tomar contato com a

constelação de seu grupo?”; “O que levou vocês a chegar a essa conclusão?”.

Em seguida, os educandos devem ser convidados pelo professor a retirar, com cuida-

do, a fita que cobre o nome dado à constelação pelo grupo de seus colegas. É importante,

nesse contexto, convidar os estudantes a comparar os nomes dados por seus colegas com os

que eles mesmos deram às constelações, chamando a atenção para o fato de existir ou não

alguma diferença entre elas. Nesse exercício, é importante que o professor ressalte aos estu-

dantes o aspecto cultural das constelações e da ciência astronômica, criando a possibilidade

de se aproximar da relação entre os desenhos no céu e a vida prática (AFONSO, 2006b), vincu-

lado ao contexto das Ciências da Natureza.

Como avaliação, o professor deve propor que cada estudante (individualmente) ela-

bore um texto de até vinte e cinco linhas de caderno com prazo de entrega de sete dias, abor-

dando os seguintes aspectos: O que são constelações e o que elas representam?; Qual o desenho

que o grupo, em consenso, escolheu para cada constelação? Por que fizeram essa escolha?; Há

alguma diferença entre o consenso do grupo e o desenho que você imaginou para a constela-

ção? Se sua escolha foi diferente, explique-a; Quando o grupo observou a constelação do

grupo dos colegas, houve consenso quanto ao desenho que elas formavam? Por que acredita

que essa diferença possa ter ocorrido?; Qual a relação que fez, individualmente, no contato da

constelação do Cruzeiro do Sul (utilizada no início da aula 2)?; Como você consegue relacionar

a astronomia moderna com a astronomia antiga? Recomenda-se que essa atividade avaliativa

seja entregue em braille para o estudante com deficiência visual e em fonte Arial 18 àqueles

com baixa visão.

A partir dessa proposta, é possível pensar a noção das constelações que, quando com-

postas pelas mesmas estrelas, podem ter formatos diferentes, como vivenciado na atividade
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anterior, ou podem ter os mesmos formatos, mas terem diferentes significados, como trabalha-

do na atividade dessa aula. Dessa forma, espera-se que fiquem mais explícitas as relações entre

a astronomia como Ciência da Natureza e a diversidade cultural que expressa a diversidade de

desenhos no céu (AFONSO, 2006b, p. 79). Além disso, mostra-se a ação dos recursos didáticos

além de mediação entre os alunos, o professor e o conhecimento (SOUZA, 2007), podendo ser

entendidos como “a realidade histórico-social, cultural e física” (BORGES, 2012, p. 143).

5. Considerações finais

A sugestão de sequência didática aqui proposta tem como principal contribuição  o

fato de mostrar que existem formas de quebrar estigmas que envolvem primordialmente a

questão da aprendizagem, sobretudo do ensino e aprendizagem de Ciências para além da

visão, mostrando que é possível viabilizar a apropriação de conceitos científicos da área de

astronomia por meio dos demais sentidos. Entretanto, é de extrema importância reconhecer

que a proposta é limitada no contexto da autonomia da pessoa com deficiência visual, que

também deve ser pensada na perspectiva das propostas didáticas voltadas a esses educandos.

Para além desse aspecto, essa proposta pode trazer contribuições quanto a atitudes do edu-

cando vidente em relação ao seu colega que apresenta deficiência visual (SILVA, 2018), no

sentido de serem reconhecidas as potencialidades de um recurso e prática didática que sejam

acessíveis a todos os educandos com ou sem deficiência visual.

Ressalta-se que essa sugestão de sequência didática ainda não foi testada em um con-

texto de sala de aula, entre outros motivos, por conta da não ocorrência de aulas presenciais

nas instituições de ensino em razão do isolamento social provocado pela pandemia de coro-

navírus.  Sendo assim, há perspectiva de aplicação das atividades propostas assim que houver

condições sanitárias seguras para tal.
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RESUMO
Este artigo apresenta o relato sobre o desenvolvimento de material didático inclusivo, concebido em parceria com o
projeto de extensão do Grupo de Educação Patrimonial/ Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(EBA – UFRJ) e com os educandos do Instituto Benjamin Constant (IBC) dos Cursos Técnicos em Artesanato Integrado à
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e Integrado ao Ensino Médio. O recorte apresentado refere-se à possibilidade de
práticas pedagógicas alinhadas com a acessibilidade em articulação com os estudos da Cultura Visual, dos significados e
sentidos do patrimônio e das atividades pedagógicas em Artes Visuais e Design. Desse modo, intencionamos apontar a
relevância do desenvolvimento dos protótipos dos materiais didáticos para reflexão crítico-sensível sobre os usos nas
práticas de Arquitetura, Urbanismo e do patrimônio edificado. Além disso, dissertaremos sobre os sentidos de patrimônio
em perspectiva dialógica com os aspectos culturais, a partir do estudo bibliográfico e de apreciação háptica no trabalho
educativo para a formação e apropriação de conceitos como: a composição arquitetônica das fachadas de edifícios, com
suas respectivas formas geométricas e dimensionalidades a partir da escala humana, pertencimento e memória. Nesse
sentido, afirmamos que a educação patrimonial perpassa a aprendizagem escolar, inclusive no entendimento da escola
como um lugar de memória – onde acontece uma parte considerável de nossas vidas, a partir de vivências de múltiplas
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experiências individuais e coletivas, permeadas por afetos positivos ou não, cujas lembranças compõem nossas
personalidades.

Palavras-chave: Cultura Visual. Educação Patrimonial. Material Didático. Acessibilidade.

ABSTRACT
This article presents the report on the development of inclusive teaching material, conceived in partnership with the
extension project of the Heritage Education Group/ School of Fine Arts of the Federal University of Rio de Janeiro (EBA –
UFRJ) and with the students of Instituto Benjamin Constant (IBC) of the Technical Courses in Crafts Integrated with Youth
and Adult Education (PROEJA) and Integrated with High School. The cut presented refers to the possibility of pedagogical
practices aligned with accessibility in conjunction with studies of Visual Culture, the meanings and senses of heritage and
pedagogical activities in Visual Arts and Design. Therefore, we intend to point out the relevance of developing prototypes
of teaching materials for critical-sensitive reflection on the uses in the practices of Architecture, Urbanism and built
heritage. As well as, on the meanings of heritage in a dialogic perspective with cultural aspects, from the bibliographical
study and haptic appreciation in educational work for the formation and appropriation of concepts such as: the architectural
composition of building facades, with their respective geometric shapes and dimensionality from the human scale,
belonging and memory. In this sense, we affirm that Heritage Education permeates school learning, including the
understanding of school as a place of memory – where a considerable part of our lives takes place, from multiple
individual and collective experiences, permeated by positive or non-positive affections, whose memories make up our
personalities.

Keywords: Visual Culture. Heritage Education. Courseware. Accessibility.

1. Introdução

É no entrelaçamento das atividades pedagógicas de Artes Visuais e Design, dos senti-

dos de patrimônio e da Cultura Visual, que articulamos nossas reflexões. A Cultura Visual com-

preendida como um campo híbrido, que situa uma problemática dos Estudos Visuais, designa

tanto um campo de investigação acadêmica como o seu objeto de estudo (MITCHELL, 2009).

A Cultura Visual enquanto um modo de ver, perceber, pensar e proporcionar sentido

ao mundo, pode ser entendida como uma abordagem que abarca as imagens, os artefatos, o

patrimônio cultural, além de formas e modos de pensar que configuram nossa percepção da

vida cotidiana. A Arte como um campo teórico-prático da sensibilidade oferece-nos recursos

para o estudo da Cultura Visual, contribuindo de maneira bastante significativa para a compre-

ensão da História, da Cultura, das imagens e dos artefatos. Perante o contexto das transforma-

ções sociais presenciadas na cultura e no ensino das Artes Visuais:

[...] apresenta-se como mediador no processo de compreensão das transformações
do meio arquitetônico e social. Assim, a arquitetura local enquanto espaço constitu-
ído e materialmente existente, possibilita momentos vivenciados/visualizados que
podem ser analisados, discutidos e estudados dentro do contexto escolar propician-
do aos alunos um maior contato com as transformações da cultura visual na contem-
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poraneidade. Para que isso aconteça, o imaginário social e cultural do aluno precisa
ser desconstruído e reconstruído constantemente a fim de não estagnar em valores e
interpretações que há tempos encontram-se em processo de transformação. Destar-
te, dialogar, discutir as vivências/experiências dos educandos com o conteúdo pro-
posto faz com que eles sejam autores/atores de suas próprias concepções e valores
(BAPTAGLIN; OLIVEIRA, 2008, p. 2).

Nesse sentido, no ensino das Artes Visuais e Design é extremamente relevante promo-

ver a valorização cultural e histórica da arquitetura, além das imagens e artefatos, relaciona-

dos ao período atual, a nossa estrutura arquitetônica, bem como a nossa arte e design, buscando

tecer relações entre as imagens da arquitetura histórica com as imagens do cotidiano dos edu-

candos, estabelecendo assim, uma relação de ensino que, conforme Hernández,

[...] não se trata de uma aproximação às produções visuais das diferentes culturas e
épocas buscando o sentido da beleza apresentado pelo idealismo estético do século
XVIII, mas sim de conhecer o que vêm, que história nos conta e contaram estas obras
a outros indivíduos de épocas e lugares, e conhecer a cultura da qual procedem (HER-
NÁNDEZ, 2000, p. 53).

Desde os primórdios das civilizações, a construção arquitetônica está diretamente vin-

culada com as transformações sociais e culturais de cada época. Desse modo, a estrutura arqui-

tetônica da cidade em relação a nossa trajetória cotidiana, nossos costumes, hábitos,

estruturações políticas, econômicas e culturais também apresentam fortes ligações nesse pro-

cesso de transformação social. Stroeter (1986, p. 43) explica que, na “[...] arquitetura, não é a

função que tem uma forma. Ao contrário, a forma representa a função, pois é a forma que é

construída, é ela que vence o tempo, atravessa o século e vem até nós”.

Por conseguinte, a forma e a estrutura arquitetônica constituem sua função em uma

determinada época, à medida que a forma altera a sua função, ela também será alterada, pois,

“[...] sabemos que as alterações da forma arquitetônica são explicadas por mudanças sociais”

(STROETER, 1986, p. 73). Com isso, a imagem arquitetônica torna-se importante não apenas

pelo seu valor estético, mas também como uma maneira de entender e valorizar o papel social

desta na vida cultural dos indivíduos (BAPTAGLIN; OLIVEIRA, 2008).

Não se trata apenas da apreensão de uma cultura imagética, mas da perspectiva de um

conhecimento crítico sobre as manifestações artísticas e visuais, considerando que “[...] a for-

ma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de

existência.” (BENJAMIN, 1985, p. 169), tornando-se necessário compreender de que modos a

visualidade tem se transformado nos contextos histórico-culturais. Isto posto, o patrimônio

cultural traz elementos da visualidade indispensáveis para a compreensão dos espaços ocupa-
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dos pelos objetos em sua temporalidade pretérita, e suas inscrições no presente, como passado

revisitado e recriado com as tessituras sociais imagéticas do hoje, a sociedade contemporânea.

Destarte, entendemos a dinâmica constitutiva dos espaços-memória como territórios

que portam em si mesmos, conceitualmente, o que Milton Santos (1996) denominou de rugo-

sidades, o “[...] que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do

processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e acumu-

lam em todos os lugares” (SANTOS, 1996, p. 113). Pois, além de elementos portadores de heran-

ças físico-territoriais, o patrimônio cultural ainda agencia e reflete as heranças sócio-territoriais

ou sócio-geográficas resultado de disputas e conflitos societários.

Assim, uma hermenêutica marxista – a decifração pelo materialismo histórico dos
monumentos e traços culturais do passado – deve lidar com a certeza de que todas as
obras da história de classe, da forma que sobreviveram e foram transmitidas às pes-
soas pelos vários museus, cânones e “tradições” de nosso próprio tempo, são, de uma
forma ou de outra, profundamente ideológicas, têm todas um interesse adquirido e
uma relação funcional com as formações sociais baseadas na violência e na explora-
ção: e que, por fim, a restauração do significado dos maiores monumentos culturais
não pode ser separada de uma avaliação apaixonada e parcial de tudo o que é neles
opressivo e cúmplice do privilégio e da dominação de classe, que é manchada com a
culpa não apenas da cultura em particular, mas da própria História como um longo
pesadelo (JAMESON, 1992, p. 307).

A dimensão semântica da palavra patrimônio carrega consigo a construção histórico-

social do conceito, que revestido da polissemia de significados, imbrica-se em uma categoria

paulatinamente produzida na configuração dos Estados modernos, ao defender uma herança

a ser preservada para o futuro. Por conseguinte, a instituição do patrimônio constitui-se quan-

do, “[...] no transcurso de gerações um indivíduo identifica como seus um objeto ou conjunto

de objetos. Para referir-se àquilo que se recebe do passado se utiliza o termo herança. Herança

e patrimônio são noções estreitamente relacionadas” (NOGUEIRA, REIS, 2012, p. 5).

Com efeito, o patrimônio enquanto sentido subjetivo e de direito de herança, abarca

ainda a concepção de patrimônio cultural, acrescido de um estatuto jurídico a partir da obten-

ção de sentido de ligação das sociedades com seus monumentos – entendidos tanto como

suportes de memória e identidade coletivas, quanto como marcos na transmissão de conheci-

mento. Sendo assim, no campo da cultura material, os objetos produzidos socialmente, en-

quanto artefatos que se especificam a partir de suas contribuições para a compreensão de uma

realidade histórico-social, transitaram para o uso de construção de significados e conceitos

(NOGUEIRA; REIS, 2012).
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Portanto, podemos dizer que o patrimônio cultural se compõe pelos construtos soci-

ais e coletivos, e como tal, vincula-se a saberes e a sensibilidades radicadas no processo histó-

rico-cultural de acúmulo de conhecimento humano (SANT’ANNA, 2003, p. 49). São suportes de

memória, afetos, saberes e fazeres coletivos, no qual sua respectiva apropriação possibilita a

reflexão dos processos histórico-sociais vivenciados em todas as sociedades.

Por sua vez, a educação patrimonial

[...] constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm
como foco o patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a com-
preensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a
fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Conside-
ra-se, ainda, que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e
democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva das comunidades
detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de
patrimônio cultural (PORTAL IPHAN, s.d., s.p.).

 Dito de outro modo, a educação patrimonial abarca a possibilidade de contribuir para

a construção dialógica dos espaços de partilha da vida como territórios formativos, por meio

de um trabalho pedagógico comprometido com a formação humana integral, que não disso-

cia a dimensão científica, tecnológica e cultural da realidade dos educandos e dos educadores.

É, pois, uma formação que pretende contribuir para uma vivência plena em comunidade, bem

como para a leitura crítica do mundo, intencionando entender e atuar no território em que

vivemos hoje.

Fruir o bairro, a cidade, o lugar da vida comunitária, a partir dos processos históricos

de apropriação e objetivação de suas práticas e objetos materiais, possibilita trocas crítico-

sensíveis que corroborem com a diversidade cultural e humana, pensando em todos que par-

ticipam e transformam esses espaços.

Nesse sentido, é imperativo o acesso universal aos patrimônios culturais enquanto

espaços de partilha da vida. A acessibilidade espacial – entendida tanto como a possibilidade

de acesso físico quanto acesso comunicativo, informacional, atitudinal e de fruição estética –

abre possibilidades de transformar os patrimônios culturais e os espaços da vida em instru-

mentos ativos e dinâmicos da ação afetiva-teórica de seus participantes.

A esses pressupostos, somamos ainda o entendimento da apropriação dos espaços de

partilha a partir do corpo em movimento, isto é, o espaço “[...] conceituado e avaliado a partir

do passeio arquitetônico, da qualidade desse passeio, do modo como se estabelece a relação

entre corpo em movimento, paredes e mobiliários, seja na escala do edifício, seja na escala da

cidade” (AGUIAR, 2006, p. 75).
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Dessa maneira, a dimensão cinestésica do espaço traz à tona o próprio corpo humano

como base para as vivências, as experiência e as apropriações dos patrimônios culturais mate-

rializados em “[...] bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em con-

junto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos

formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988, s.p.).

Trata-se, portanto, de íntimos entrelaçamentos entre o nosso corpo próprio tal como o

experimentamos por dentro, entretanto, de “[...] um corpo que se ergue em direção ao mundo”

(MERLEAU-PONTY, 2002, p. 87). Posto que não tecemos relações com o mundo e com o outro,

apenas pensando sobre eles, mas experimentando-os com a multissensorialidade de nossos

corpos, isto é, vivenciando-os por meio das relações sociais nas tessituras teóricas, práticas,

afetivas, estéticas, éticas, ecológicas, políticas.

2. Patrimônio cultural na ponta dos dedos

Ao considerar o patrimônio cultural como fruto social e coletivo da experiência huma-

na dotada de signos e significados – produzido no processo histórico-social por meio da ativi-

dade de trabalho –, destacamos indubitavelmente a necessidade da mediação dos processos

educativos para o compartilhamento desses signos e significados.

Ademais, cabe ressaltar ainda que é nessa relação entre produção/apropriação de ar-

tefatos culturais que o ser humano tornou-se ser cultural com saberes, fazeres e afetos do

mesmo modo culturais.

O instrumento cultural apropriado pelo indivíduo torna-se parte de seu ser, incorpo-
ra-se à sua individualidade, transmutando as capacidades do gênero humano, da hu-
manidade como um todo, em capacidades do indivíduo. A internalização pelos
indivíduos das aquisições do desenvolvimento histórico humano é tanto um proces-
so de reprodução da humanidade como também um processo de formação, no indi-
víduo, das faculdades especificamente humanas do decurso do processo histórico da
produção e reprodução da cultura (MARTINS; RABATINI, 2011, p. 355).

Diante do exposto, reafirmamos a escola como locus fundamental nesse processo, já

que a “[...] escola seria o lugar em que se poderia exercer o princípio democrático de acesso à

informação e formação estética de classes sociais, proporcionando na multiculturalidade bra-

sileira, uma aproximação de códigos culturais de diferentes grupos” (BARBOSA, 2014, p. 34).

Contudo, para existir a escola “[...] não basta a existência do saber sistematizado. É

necessário viabilizar as condições de sua transmissão e assimilação” (SAVIANI, 2019, p. 43). Isso
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implica que a escola almeja tecer coletivamente – considerando a totalidade na diversidade

da comunidade escolar – as formas adequadas para que os educandos em suas singularidades

se apropriem desses saberes, fazeres e afetos sistematizados, constituindo sentidos pessoais

ao conjunto de signos e significados histórico-sociais.

Dessa forma, o ensino de Artes Visuais e Design no Instituto Benjamin Constant (IBC)

intenciona promover atividades de ensino nas quais os aspectos da arte, da educação e da

acessibilidade contribuam para a mediação dos significados e sentidos do patrimônio cultural,

a partir do desenvolvimento de material didático inclusivo, elaborado em diálogo com o pro-

jeto de extensão do Grupo de Educação Patrimonial/ Escola de Belas Artes da Universidade

Federal do Rio de Janeiro (EBA – UFRJ) e, atualmente, com os educandos do IBC, dos cursos

técnicos em Artesanato Integrado à Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e Integrado ao

Ensino Médio.

De fato, é possível apreender os materiais didáticos inclusivos como recursos da tec-

nologia assistiva, por ser essa uma área de estudos e pesquisas interdisciplinares, que abrange

desde produtos, metodologias, até estratégias, práticas e serviços que “[...] objetivam promo-

ver a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, inca-

pacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida

e inclusão social” (BRASIL, 2009, s.p.).

Com isso, à medida que experiências sensíveis são pensadas e criadas por intermédio

de diálogos e articulações entre as múltiplas áreas do conhecimento, “[...] recursos digitais ou

prototipagem rápida aparecem como oportunidades de meios de produção democrática e

contemporânea do recurso pedagógico” (FROSCH, 2019, p. 28). Justamente nesse ponto con-

vergem três itens imprescindíveis para o desenvolvimento de materiais didáticos inclusivos:

 (1) universal, porque pode ser um material para todos: pessoas com ou sem deficiên-
cias visuais e outras limitações de linguagem, como indivíduos com diferentes mo-
dos de ver e de se relacionar com modelos pedagógicos físicos que são baseados em
recursos teóricos de design universal; (2) aberto, devido ao compartilhamento digi-
tal, chamado open source, cujos códigos, modelagem e protocolos são ferramentas
gratuitas, incluindo também sites que podem ser acessados e usados com licenças
abertas, como creative commons; e finalmente (3) replicável, já que o mesmo mode-
lo pode ser impresso em 3d muitas vezes com adaptações ou utilizando o modelo
primário idêntico disponível digitalmente, garantindo assim maior quantidade de
utilizações (FROSCH, 2019, p. 28-29).

Estamos tratando aqui, antes de tudo, dos pressupostos da educação inclusiva, que, em

si, tem relação com a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (Lei nº 13.146/2015),



Benjamin
Constant

8
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276209, 2021

Cultura Visual e os sentidos do Patrimônio: proposta pedagógica de material didático inclusivo

especialmente em seu Artigo 28, que confere como incumbência do Poder Público, dentre

outras tarefas, “[...] VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técni-

cas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assisti-

va” (BRASIL, 2015, s.p.).

No supracitado excerto está indicado, então, que os materiais didáticos são uma ferra-

menta essencial para a educação inclusiva, já que pela mediação desses recursos, as pessoas

com deficiência visual podem acessar o conjunto de conhecimento historicamente constituí-

do pela humanidade, sendo possível ainda, desenvolver os processos de ensino-aprendizado

também consubstanciados pelo princípio de acessibilidade que congregue a igualdade de

direitos e a equidade de oportunidades. No entanto, na sociabilidade do capital – em que a

“[...] emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro da sociedade bur-

guesa, a indivíduo egoísta independente, e, por outro, a cidadão, a pessoa moral” (MARX, 2010,

p. 54) –, não é, pois, de modo nenhum surpreendente que a baixa oferta, bem como seu eleva-

do preço, configuram-se em fatores que limitam a aquisição desses produtos por considerável

parte das escolas e instituições (FIGUEIREDO; KATO, 2015).

Dessa maneira, a peculiaridade da alternativa traz como imperativo a construção co-

letiva, organizada e, sobretudo, livre, de tessituras para outros possíveis caminhos de compar-

tilhamentos das potencialidades do gênero humano, ainda que nessa sociedade capitalista.

Por isso, a conformação com as exclusões, limitações e violências de toda ordem impostas à

maior parte das pessoas, não constitui alternativa para àqueles que trabalham com a formação

integral de indivíduos, em ambiente escolar ou não.

Nesse caso, o referido projeto – Educação patrimonial: proposta para o desenvolvimento

de material didático e ações de extensão para jovens com deficiência visual – iniciado no ano

letivo de 2020, com a coordenação do professor Luiz Antônio Ferreira das Neves, do Grupo de

Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, em parceria com as docentes da equipe de Artes Visuais e

Design do Instituto Benjamin Constant, apresentou como objetivo o desenvolvimento de

materiais didáticos para os alunos com deficiência visual, tendo como subsídio teórico-prático

principal o desenho – em especial, a representação gráfica dos elementos da composição

arquitetônica – que constitui a paisagem do fruidor, o flâneur7, que é impregnado pelas ruas da

7 Segundo Walter Benjamin (1989), o flâneur é o sujeito que caminha e observa sobre os rastros e fragmentos históricos da
cidade e, mesmo com a presença imersa no tempo-espaço do declínio da experiência pós-Revolução Industrial, é aquele que
desacomoda e vivencia visceralmente a paisagem construída, representando, desse modo, um protesto contra o caráter de
mercadoria atribuído aos objetos do mundo, deslocando-os pela participação e apreciação afetiva.



Benjamin
Constant

9
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276209, 2021

Cultura Visual e os sentidos do Patrimônio: proposta pedagógica de material didático inclusivo

cidade, mas “[...] não se nutre apenas daquilo que, sensorialmente, atinge o olhar; com

frequência também se apossa do simples saber, ou seja, de dados mortos, como de algo

experimentado e vivido” (BENJAMIN, 1989, p. 186).

Dessa forma, a vivência do patrimônio edificado da cidade se transforma em paisa-

gem, premissa para elaboração do material didático de que se trata, no qual não se resume a

reprodução dos modelos de fachadas e demais partes, é essencialmente a possibilidade de

recriação, a partir das especificidades do objeto em questão: a arquitetura e os elementos com-

positivos, sendo estes estudados tradicionalmente na Educação Básica com a unidade curricu-

lar relativa ao ensino de Desenho e Artes Visuais.

Nesse contexto, os materiais didáticos elaborados pelo Grupo de Educação Patrimoni-

al/ EBA – UFRJ, em parceria com as docentes da equipe de Artes Visuais e Design do IBC foram

confeccionados por meio de processos de prototipagem rápida8, a partir do acervo fotográfico

das fachadas de prédios do Rio de Janeiro, cuja seleção englobou as reproduções de edifícios

próximos ao Instituto Benjamin Constant, por configurar-se em território de frequência dos

estudantes. Com base nessas fotografias, empregou-se a tecnologia de Desenho Auxiliado por

Computador (CAD), que por tratar-se de softwares que auxiliam na elaboração de desenhos/

projetos digitais por meio de gráficos produzidos por computadores, facilitam e otimizam esse

processo de construção de desenhos digitais de modo preciso (RIBEIRO; PERES; NACIR, 2013),

ou seja, elaboraram-se os desenhos bidimensionais das fachadas dos edifícios selecionados,

de forma simplificada.

Para a materialização dos materiais didáticos, utilizou-se a tecnologia de corte a laser. O

laser (Light Amplified by Stimulated Emission Radiation) é um equipamento de grande precisão

geométrica, e seu funcionamento baseia-se nas leis fundamentais da interação entre a radiação

luminosa e a matéria. O processo de corte a laser é caracterizado por um procedimento rápido e

eficaz com elevado grau de detalhamento nas peças. Nesse tipo de corte, ocorrido por meio de

milhões de pontos que unidos reproduzem a forma do desenho a ser recortado, o laser remove o

material sem interferir no detalhamento da peça (BAGNATO, 2008). A partir dos desenhos em

CAD, realizaram-se os recortes das placas de Medium Density Fiberboard (MDF) – com espessura

8 A prototipagem rápida consistiu em processos de fabricação que designam um conjunto de tecnologias que têm em
comum a construção de protótipos físicos a partir de seus análogos virtuais, podendo contribuir para a produção de material
didático em formato digital, pois sua confecção é mais rápida e os materiais mais duráveis em relaçã o às produções
artesanais comumente utilizadas pelos professores. Além disso, o formato digital é mais prático e barato para os alunos e
instituições, na medida em que podem ser executados com arquivos gratuitos, sem necessariamente estarem relacionados
à compra de produtos (FROSCH, 2019).
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de três milímetros – com o emprego da tecnologia do corte a laser, resultando em cortes de

qualidade, seguindo os desenhos planejados das fachadas dos edifícios selecionados.

Com isso, num primeiro momento, o professor Luiz Antônio, coordenador do Grupo

de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, apresentou as placas de MDF às professoras de Artes

Visuais do Instituto Benjamin Constant, bem como a proposta para a utilização desse material

didático. Já num segundo momento, as professoras elaboraram a abordagem dos conceitos

dos elementos arquitetônicos presentes no material, como, por exemplo, a escala humana em

relação a monumentalidade da fachada dos edifícios e as formas geométricas presentes nos

detalhes arquitetônicos.

Cabe dizer que os educandos dos cursos técnicos em Artesanato Integrado à Educa-

ção de Jovens e Adultos (PROEJA) e Integrado ao Ensino Médio tiveram a oportunidade de

experienciar os materiais elaborados pelo Grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, no

contexto presencial, ainda que de forma breve, nas primeiras semanas de aulas do ano letivo

de 2020, já que devido à crise sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19, fez-se ne-

cessário o afastamento físico da sala de aula, bem como de outros espaços de partilha dos

saberes, dos fazeres e dos afetos, logo em meados de março de 2020.

Nesse terceiro momento de experiências sensíveis dos educandos com o material, as

professoras de Artes Visuais do IBC utilizaram uma tela de desenho também elaborada pelo

Grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, composta por um quadro em madeira forrado

com tela de nylon, que serviu como suporte para a folha de papel (tamanho A4). Em cima

dessa tela, os educandos apoiaram a placa de MDF para a realização dos desenhos dos ele-

mentos arquitetônicos contidos nos materiais. Isso tem como consequência que, ao dese-

nhar na folha de papel apoiada sobre essa tela de desenho, revestida com nylon, a textura

promoveu um relevo que permitiu a percepção tátil daquilo que foi desenhado na folha de

papel.

Está claro, portanto, que os materiais elaborados pelo Grupo de Educação Patrimoni-

al/ EBA – UFRJ em parceria com as professoras de Artes Visuais do IBC possibilitam a produção

de desenhos, pois ao utilizar os mesmos recortes feitos com a tecnologia do corte a laser nas

placas de MDF como molde vazado, foi possível a transferência dos elementos recortados nas

placas para a folha de papel que, por meio da tela para desenho, possibilitou também a per-

cepção do relevo e a compreensão dos elementos arquitetônicos presentes nos materiais. Utili-
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zar tinta 3D ou barbantes e recortes em material emborrachado para a criação do relevo das

formas dos elementos arquitetônicos também são possibilidades de variação para o emprego

dos materiais. Naturalmente, tais possibilidades permanecem em articulação entre o Grupo de

Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ e as professoras de Artes Visuais do Instituto Benjamin Cons-

tant, enquanto caminhos possíveis para a percepção tátil-cinestésica.

Dessa maneira, os materiais promoveram, por meio da corporeidade, experiências

potenciais das relações entre o corpo próprio dos educandos e o espaço arquitetônico do

edifício do Instituto Benjamin Constant – um espaço coletivo, histórico-social de ambiências,

ou seja, de “[...] apreensão pelos sentidos de uma pessoa situada em determinado ambiente (o

quente e o frio, o ver e o não ver, os sons que nele se produzem, os cheiros, a dinâmica dos

corpos que nele transitam)” (COHEN; DUARTE, 2013, s.p.). E que envolve ainda “[...] a carga

emocional que dele emana” (COHEN; DUARTE, 2013, s.p.).

Considerando do mesmo modo, a relevância histórico-social do Palácio Universitário

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – localizado bem próximo ao Instituto Ben-

jamin Constant –, os materiais didáticos referentes a essa edificação, em especial, possibilita-

ram outras aberturas às questões vinculadas às memórias coletivas e individuais, aos

pertencimentos, demonstrando-nos que as experiências individuais e coletivas do grupo de

alunos não constituem-se de reconhecimento de seus próprios corpos na apropriação desse

espaço. Manifestando, portanto, que “[...] a cinestesia se une ao processo cognitivo, favorecen-

do o conhecimento não apenas por meio da visão, ou da audição, mas por todas as possíveis

trocas emocionais com o ambiente” (COHEN; DUARTE, 2013, s.p.). Deixando posta a importân-

cia de projetos como esse no âmbito das escolas.

Outro fato é que as experiências promovidas pelos materiais didáticos evidenciaram a

importância do trabalho educativo para o ensino de conceitos como: a composição arquitetô-

nica das fachadas de ambos os edifícios – Instituto Benjamin Constant e Palácio Universitário

da UFRJ –, com suas respectivas formas geométricas e dimensionalidades a partir da escala

humana, pertencimento e memória. Evidenciando, pois, que “[...] o currículo escolar deve dis-

por, de forma a viabilizar a sua assimilação pelos alunos, o mencionado conjunto de objetiva-

ções humanas, e o professor, ao lidar com o aluno concreto, precisará ter o domínio dessas

objetivações para realizar aquela colaboração original [...]” (SAVIANI, 2019, p. 185) – colabora-

ção essa de que falava Vygotsky (1995), cujo desenvolvimento do psiquismo humano é pro-

movido pela educação.
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É a partir do exposto que decorre a primordialidade da apropriação dos instrumen-

tos teórico-práticos necessários ao equacionamento dos problemas detectados no âmbito

da prática social, transformando-os, portanto, em elementos ativos de transformação social.

Podendo-se inferir, então, que, “[...] pela mediação do trabalho pedagógico, a compreensão

e a vivência da prática social passam por uma alteração qualitativa [...]” (SAVIANI, 2019, p.

181).

Dessarte, a parceria das docentes da equipe de Artes Visuais e Design do IBC com o

Grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ – ainda que de modo virtual, tendo em vista a

permanência da pandemia de covid-19 – encaminha-se para o desenvolvimento/produção de

materiais didáticos que oportunizem o compartilhamento de saberes, fazeres e afetos materi-

alizados no patrimônio cultural edificado, aperfeiçoando a percepção háptica com as formas

gráficas do objeto representado, bem como a análise e acepção de técnicas, estilos e temas

iconográficos da arquitetura em sua dimensão histórico-cultural e afetiva. Nesse sentido, al-

mejamos vivências estéticas que elaborem uma outra dinâmica – para além do sentido da

visão – entre o corpo próprio e a espacialidade, considerando ainda que a

[...] educação em artes visuais requer trabalho continuamente informado sobre os
conteúdos e experiências relacionados aos materiais, às técnicas e às formas visuais
de diversos momentos da história, inclusive contemporâneos. Para tanto, a escola
deve colaborar para que os alunos passem por um conjunto amplo de experiências
de aprender e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimen-
to e produção artística pessoal e grupal (BRASIL, 1997, p. 45).

3. Aplicação dos protótipos dos materiais didáticos

A continuidade da profícua parceria da equipe de Artes Visuais e Design do Instituto

Benjamin Constant com o Grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, permitiu novas ações

ensejadas a partir de maio do ano letivo de 2021, resultando no desenvolvimento/produção

da primeira série de protótipos de materiais, que consistem em placas de Medium Density Fiber-

board (MDF) – com espessura de três milímetros – com recortes produzidos a laser, que repre-

sentam estilos arquitetônicos e diferentes tipos de representação de desenhos em perspectiva,

conforme ilustra a Figura 1.
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Figura 1. Protótipos dos materiais didáticos

Fonte: Acervo pessoal.

A partir da proposição configuracional dos materiais didáticos, com elementos visuais

vazados nas placas, a interação dos educandos pode ocorrer por meio de apreciação háptica.

Além disso, os educandos conseguem explorar esses materiais por meio do desenho, na medi-

da em que podem contornar os elementos vazados, utilizando materiais para desenho, como

papel e lápis, havendo assim, a possibilidade de experienciar os sentidos dos patrimônios edi-

ficados que fazem parte de suas vidas cotidianas. Cabe destacar que esses materiais didáticos

foram projetados para terem um custo baixo de produção, tornando-os financeiramente aces-

Descrição das imagens: A Figura 1 é constituída por cinco fotografias de placas de MDF no formato
retangular, sem pintura, com elementos visuais (ponto, linhas, formas etc.) vazados que compõem
as fachadas (e seus respectivos estilos arquitetônicos), a planta baixa9 dos edifícios e a representa-
ção da figura humana que corresponde à referência de escala.

9 A planta baixa é a peça gráfica de um projeto de arquitetura que possui características técnicas de execução. A planta baixa
representa tecnicamente a solução construtiva do projeto arquitetônico, assim como os princípios de composição: equilíbrio,
escala, organização, dimensões proporcionais dos espaços de circulação e acesso etc. Na história da arte e da arquitetura, as
plantas baixas também representam a memória de técnicas construtivas e o respectivo registro histórico dos estilos das
composições arquitetônicas (CUNHA, 2019).
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síveis às escolas e instituições. Nesse sentido, o presente relato intenciona apontar as possíveis

aplicações desses protótipos nas atividades pedagógicas em Artes Visuais e Design, com os

educandos dos cursos técnicos em Artesanato Integrado à Educação de Jovens e Adultos (PRO-

EJA) e Integrado ao Ensino Médio.

Com efeito, afirmando a experiência do corpo em movimento e o sentido da corporei-

dade constituídos nas relações sociais a partir das apropriações das objetivações humanas,

como os signos culturais, os materiais produzidos pelo Grupo de Educação Patrimonial/ EBA –

UFRJ, elaborados a partir de diálogos das práticas pedagógicas em Artes Visuais e Design, so-

madas às experiências em outros momentos do trabalho pedagógico, almejam contribuir para

a compreensão de conceitos como: planta baixa, vistas, perspectivas, linha de terra, linha do

horizonte, patrimônio e memória, bidimensionalidade e tridimensionalidade, primeiro plano,

segundo plano e plano de fundo. Conceitos esses que fazem parte das disciplinas que com-

põem o ensino das Artes Visuais e Design.

É interessante dizer que tais conceitos, mesmo que de modo indireto, já fazem parte

do cotidiano dos educandos, ainda que intuitivamente, pois estão presentes em objetos artís-

ticos e utilitários partícipes de sua rotina. Dessa forma, a utilização desses materiais nas aulas

contribui para a compreensão dos elementos da composição visual existentes tanto nas cons-

truções arquitetônicas, sejam patrimônios culturais ou não, como nos objetos artísticos ou

utilitários presentes no cotidiano dos educandos.

No planejamento das aulas, é possível desenvolver estratégias de ensino, como o uso

de objetos do cotidiano para explicitar elementos representados nas placas de MDF – em que

ao escolher um objeto em sua casa, o educando é convidado a fazer uma leitura das vistas

ortográficas: frontais, superiores, inferiores e laterais, e das formas geométricas presentes no

objeto selecionado. Essa proposta possibilita inclusive o ensino remoto, a partir do recurso

da audiodescrição (AD) dos elementos da composição visual, e das placas de MDF, comparan-

do-os com os elementos da composição visual presentes nos objetos ou elementos arquitetô-

nicos escolhidos pelos educandos para as atividades propostas em aula.

Apesar da participação efetiva dos educandos nessa atividade de estudo, o conse-

quente afastamento físico da sala de aula e, portanto, de materiais e ferramentas, como os

produzidos pela parceria do Grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, reforça do mesmo

modo a necessidade da materialidade para o processo vivencial do patrimônio cultural, mani-

festando que a acessibilidade abarca aspectos indispensáveis para a apropriação desses sig-

nos culturais.
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Além disso, notamos que, contemporaneamente, estamos diante de uma forma de

sociabilidade que incorporou aos seus modos de vida processos formais, cuja base é a lingua-

gem visual, que não é “espontânea”, natural, mas codificada. Por isso, é uma linguagem que

requer um processo educativo específico, formalmente constituído. Eis que a mediação da

atividade docente é imprescindível para a apropriação dessa linguagem visual – signos cultu-

rais – que caracteriza a sociedade atual. Com base nisso, destacamos a indispensável mediação

docente para que os materiais produzidos pelo Grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ

possibilitem os compartilhamentos dos saberes, fazeres e afetos em propostas pedagógicas

tanto para os educandos dos cursos técnicos em Artesanato Integrado à Educação de Jovens e

Adultos (PROEJA) e Integrado ao Ensino Médio, quanto para os educandos de outros segmen-

tos da Educação Básica, bem como em atividades realizadas em projetos de ensino e extensão

desenvolvidos no âmbito do Instituto Benjamin Constant.

Em específico, nos cursos técnicos em Artesanato Integrado à Educação de Jovens e

Adultos (PROEJA) e Integrado ao Ensino Médio, os referidos materiais didáticos podem contri-

buir para a compreensão de conceitos trabalhados nas disciplinas de Desenho Artístico, Mode-

lagem e Design, Artesanato e Design, Criação da Forma, Laboratório de Criação, como os

relacionados com os elementos da linguagem visual. Do mesmo modo, o conhecimento de

estilos arquitetônicos por meio dos protótipos dos materiais didáticos também possibilita a

ampliação do repertório imagético que poderá compor o processo de criação dos educandos

para o desenvolvimento de produções artísticas em cerâmica e serigrafia.

Diante do exposto, esperamos que em breve a pandemia se encerre, permitindo am-

pliar as possibilidades de análise da eficiência desses materiais didáticos em interlocução com

as múltiplas contribuições às experiências de aprendizagem ativa de nossos educandos na

compreensão dos aspectos formais e culturais envolvidos na educação patrimonial.

4.  Considerações finais

Como procuramos expor nesse relato, tanto as Artes Visuais e o Design como a Educa-

ção Patrimonial estão inseridas no contexto de educação integral – não apenas como horário

integral, mas também como um trabalho pedagógico comprometido com a formação huma-

na, que não dissocia a dimensão científica, tecnológica e cultural da realidade dos estudantes.

Sendo, pois, uma formação que pretende contribuir para uma vivência plena em comunidade

e para a leitura crítica do mundo.
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Na Educação Profissional, não pensamos diferente: entendemos que não há uma di-

cotomia entre o saber-fazer-sentir, já que os conteúdos sistematizados no currículo escolar –

saberes, fazeres e afetos constituídos pelo conjunto da humanidade no processo histórico-

social – contemplam o patrimônio cultural, como explícito em nossa Constituição Federal (BRA-

SIL, 1988, s.p.)

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às ma-
nifestações artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueoló-
gico, paleontológico, ecológico e científico.

Nesse sentido, afirmamos que a educação patrimonial perpassa a aprendizagem esco-

lar, inclusive no entendimento da escola como um lugar de memória – onde acontece uma

parte considerável de nossas vidas, a partir de vivências de múltiplas experiências, permeadas

por afetos positivos ou não, cujas lembranças compõem nossas personalidades.

Então, a memória é um lugar que precisamos revisitar sempre para participarmos ati-

vamente da memória do nosso espaço em diálogo com a nossa corporeidade. Precisamos ex-

perimentá-la a partir do processo histórico-social, sobretudo em experiências estreitas com o

patrimônio, porque é a partir da interação direta com as manifestações culturais que podere-

mos tecer considerações sobre o passado, constituir o nosso entendimento enquanto partíci-

pes da humanidade, almejando apreender o presente, transformando-o em contínuo

movimento crítico.

Portanto, consideramos que o patrimônio cultural traz elementos que são portadores

dos saberes, dos fazeres e dos afetos – suportes da memória coletiva e subjetiva – cuja apropri-

ação possibilita uma atuação reflexiva para o bem comum, para a comunidade. E quando

falamos no bem comum, estamos também pensando nos espaços de partilha, que são os espa-

ços que possibilitam as experiências do viver, do conviver, do pensar e do sentir em comunida-

de e que, portanto, são espaços potencialmente educativos.

Dessa forma, refletir a educação patrimonial como unidade da educação integral é

entender que o processo de ensino não pode desconsiderar em todos os seus aspectos, a vida

e a potencialidade humana. É, pois, pensar o bairro, a cidade, o lugar da vida comunitária a

partir e com todas as pessoas que participam desses espaços. Então, configura-se nesse ponto

o principal propósito da educação patrimonial na arte/educação no Instituto Benjamin Cons-



Benjamin
Constant

17
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276209, 2021

Cultura Visual e os sentidos do Patrimônio: proposta pedagógica de material didático inclusivo

tant: exercer um trabalho educativo que possibilite aos nossos educandos o desenvolvimento

da compreensão e da atuação aos espaços comuns, enfim, aos espaços de partilha da vida.

Pensar a acessibilidade desses espaços é transformar o patrimônio e os espaços da

vida em um instrumento ativo e dinâmico da ação de seus participantes, possibilitando o aces-

so físico, comunicativo, informacional, atitudinal e a fruição estética. A educação patrimonial,

ao abrir possibilidades para as trocas sensíveis e experiências inclusivas, que corroborem com

a diversidade cultural e humana, deve ser um campo de provocação para atividades de ensino

e de estudo sobre o processo histórico-social da formação do gênero humano, permitindo

ainda a formação da consciência de si mesmo.

No âmbito do Instituto Benjamin Constant, a carência de materiais adaptados para a

compreensão de conceitos na área de Arte Visuais é um fato que não podemos desconsiderar,

por isso os materiais desenvolvidos pelo grupo de Educação Patrimonial/ EBA – UFRJ, elabora-

dos em parceria com as docentes da equipe de Artes Visuais e Design do IBC, são de extrema

relevância para todas as disciplinas, e não somente para a área em questão. Ou seja, para toda

e qualquer área que tenha interesse em abordar os conceitos envolvidos nesses materiais,

aplicando-os nas mais diferentes áreas do saber sistematizado.

A mediação por meio dos materiais didáticos legitima a ideia da representação visual

do patrimônio arquitetônico, podendo promover uma educação estética. Além disso, os mate-

riais didáticos são importantes para a criação de memórias visuais nos educandos, pois a cria-

ção de memória é primordial por se constituir numa resistência ao tradicional da história,

contribuindo assim para a fruição e o entendimento das informações que se relacionam com

os bens culturais originais (MATE, 2011). Nesse contexto, reconhecemos a importância e a ne-

cessidade da temática do patrimônio arquitetônico enquanto espaço e imagem da cultura

visual no ensino das Artes Visuais para a compreensão e formação dos educandos enquanto

indivíduos sociais conhecedores de seu espaço arquitetônico, de sua cultura e historicidade.

Ademais, a partir dos diálogos e encontros on-line entre as docentes da equipe de

Artes Visuais e Design, constatamos a importância de conhecer os bens patrimoniais arquitetô-

nicos presentes em parte do percurso que os educandos exercem no deslocamento no entorno

do Instituto Benjamin Constant. Desse modo, destacamos que a parceria com o grupo de Edu-

cação Patrimonial/EBA – UFRJ resulta nesse momento em uma nova ação do projeto que in-

tenciona contribuir sobremaneira para a apropriação do patrimônio cultural pelos nossos

educandos. Trata-se da produção de uma maquete tátil do entorno do Instituto Benjamin Cons-

tant.
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Diante do exposto, encerramos o presente relato confirmando a importância de ações

como essa parceria para que haja maior oportunidade de proporcionar uma educação patri-

monial de qualidade e, sobretudo, acessível para todas as pessoas.
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RESUMO
Considerando a importância da leitura na formação dos indivíduos nas sociedades letradas, o artigo apresenta e discute
algumas das especificidades do processo de ensino e aprendizagem da leitura na alfabetização de alunos cegos por
meio do Sistema Braille. Para tanto, a pesquisa fundamentou-se nas experiências pessoais da autora como professora
alfabetizadora de alunos cegos em uma instituição especializada em deficiência visual, no Rio de Janeiro, nos anos de
2017, 2018 e 2019, com o objetivo de compreender quais elementos são fundamentais para que um aluno cego
aprenda a ler fazendo uso do Sistema Braille. A análise das experiências foi desenvolvida na interlocução com autores
que se dedicaram a pensar a alfabetização, a linguagem e a alfabetização de alunos cegos. O estudo aponta para a
necessária ampliação do contato do aluno cego com a linguagem escrita e do domínio do hábito motor da leitura e da
percepção e distinção dos caracteres em braille, além de indicar que características inerentes ao Sistema Braille e à
cegueira podem levar o aluno cego a errar mais e precisar de mais tempo para aprender a ler.

Palavras-chave: Leitura em braille. Alfabetização de alunos cegos. Linguagem escrita.

ABSTRACT
Considering the importance of reading in the formation of individuals in literate societies, the article presents and
discusses some of the specificities of the teaching and learning process of reading in the literacy of blind students
through the Braille System. To this end, the research was based on the author’s personal experiences as a literacy teacher
of blind students at a specialized institution in visual impairment, in Rio de Janeiro, in the years 2017, 2018 and 2019,
with the aim of understanding what elements are fundamental for a blind student to learn to read using the Braille
System. The analysis of the experiences was developed in the dialogue with authors who dedicated themselves to
thinking about literacy, language and literacy of blind students. The study points to the necessary expansion of the
contact of the blind student with the written language and the domain of the motor habit of reading and the perception
and distinction of characters in Braille, in addition to indicating that characteristics inherent to the Braille System and
blindness can lead the blind student to make more mistakes and need more time to learn to read.

Keywords: Reading in braille. Literacy of blind students. Written language.
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1. Introdução

O presente estudo tem como objetivo apresentar e discutir algumas das especificida-

des do ensino e da aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de

alunos cegos. A motivação dessa investigação assenta-se na minha experiência pessoal e pro-

fissional enquanto professora alfabetizadora de alunos cegos e pesquisadora dessa área em

uma instituição especializada em deficiência visual localizada no município do Rio de Janeiro.

Ao iniciar o trabalho docente nessa instituição, em 2017, em uma turma com cinco

alunos cegos matriculados no 1º ano do Ensino Fundamental, senti o meu fazer pedagógico

cotidiano ser atravessado pelas dificuldades, dúvidas, inquietações e desconhecimento que

me assaltavam com o sentimento de não saber o que fazer e que poderia estar adotando prá-

ticas não significativas para a aprendizagem de alunos com deficiência visual.

Ao enfrentar esse sentimento, dediquei-me a buscar meios que me qualificassem para

o trabalho em sala de aula e nessa busca identifiquei uma lacuna na qual este trabalho se

insere e se justifica. Entre a participação em grupo de estudos e pesquisa, conversas com cole-

gas mais experientes, cursos e leituras sobre a temática da alfabetização de alunos cegos, per-

cebi que a área ainda apresenta poucas referências teóricas, acadêmicas e metodológicas que

pudessem contribuir para a formação continuada de professores alfabetizadores de alunos

cegos, sobretudo aqueles que atuam em escolas inclusivas.

Uma busca por dissertações e teses no Banco de Teses da Capes, no primeiro semestre

de 2020, demonstrou que ainda não há nenhum estudo que discuta as especificidades do

ensino e da aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos

cegos, o que demonstra o ineditismo deste trabalho. Nesse mesmo período, busquei ainda

sobre essa temática em três plataformas na Internet – Scielo, Google Acadêmico e ERIC – e

percebi que há poucos trabalhos acadêmicos sobre a alfabetização de alunos cegos. Apenas

uma tese de doutorado, três dissertações de mestrado, três trabalhos de conclusão de curso e

23 artigos acadêmicos – entre os quais, sete escritos em língua inglesa – dedicaram-se a essa

temática nos últimos cinco anos. A leitura dos resumos desses trabalhos revelou uma preocu-

“Ensinar exige pesquisa.
[...] Pesquiso para constatar, constatando, intervenho,

intervindo educo e me educo.
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço

e me comunicar ou anunciar a novidade.”
(FREIRE, 1996, p. 29)
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pação com aspectos políticos, sociais, pedagógicos e cognitivos, e como estes tangenciavam o

acesso do aluno cego à educação.

Certamente esses trabalhos são importantes, e podem contribuir para a qualificação

docente, mas ainda me ressentia da ausência de estudos focalizados nos aspectos fundamen-

tais sobre o fazer pedagógico cotidiano do professor alfabetizador que atua em sala de aula

com o aluno cego. Longe da defesa da necessidade de trabalhos que ofereçam receitas pron-

tas ao professor alfabetizador de alunos cegos, postulando princípios e/ou apontando solu-

ções definitivas, lamenta-se a ausência de investigações que se dediquem aos meandros do

processo de ensino e aprendizagem do aluno cego na alfabetização, fomentando discussões

sobre as especificidades desse trabalho, ressaltando os seus aspectos particulares, de modo a

oferecer a estes profissionais possibilidades e instantes de reflexão sobre suas próprias práticas

pedagógicas.

É nesse sentido que essa investigação se torna pertinente, pois exponho e discuto

algumas das especificidades do ensino e da aprendizagem da leitura por meio do Sistema

Braille na alfabetização de alunos cegos, partindo de observações que realizei em minha pró-

pria sala de aula, no trabalho cotidiano com alunos cegos, não somente em 2017, mas também

nos anos de 2018 e 2019. Tais observações foram registradas ao longo desses anos em um

diário, no qual anotava minhas percepções ao final dos dias letivos. Essas observações, por sua

vez, eram confrontadas com as leituras que eu fazia em paralelo, buscando construir categori-

as de análise, tecendo sentidos e significados à luz de teóricos das áreas da alfabetização, da

linguagem e da alfabetização de alunos cegos.

Nesse movimento dialógico entre ensino e pesquisa, dediquei-me a encontrar possí-

veis respostas para a seguinte questão: Quais elementos são fundamentais no processo de ensino

e aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos? Para

responder a essa questão fazia-se necessário compreender aspectos inerentes ao ensino e à

aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille e, para isso, era imprescindível refletir

sobre algumas das especificidades presentes nesses processos.

No texto que se segue apresento e discuto o que aprendi nesse movimento de indaga-

ção, busca, pesquisa e prática docente acerca das especificidades do ensino e da aprendiza-

gem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos. Com isso, pretendo

contribuir para o debate da temática, tão complexa e multifacetada, e suscitar em outros edu-

cadores e pesquisadores questionamentos a respeito da alfabetização de alunos cegos por

meio do Sistema Braille.
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2. Desenvolvimento

Longe de ser um hábito meramente motor, ler é uma aprendizagem altamente com-

plexa que revela uma conquista instrumental do psiquismo, de modo que este possa orientar a

criança a fazer uso do sistema alfabético-ortográfico e de suas convenções de uso com inten-

cionalidade e consciência. 

Neste estudo, a partir de teóricos que se dedicaram a pensar a alfabetização e a lingua-

gem em seus fundamentos psicológicos, históricos, culturais, críticos e metodológicos, com-

preende-se a leitura como o resultado de um processo complexo de elaboração do pensamento

diante da linguagem escrita. Essa elaboração, por sua vez, é composta pela percepção e com-

preensão de mensagens escritas a partir da discriminação dos padrões de escrita e de som que,

desenvolvidas ao longo do tempo na trajetória escolar e na vida do aluno, culminarão na

compreensão da informação.

Assim, a aprendizagem da leitura é um processo composto pela decodificação – discri-

minação das correspondências entre fonemas e grafemas – e pela compreensão do que foi

decodificado na relação com um contexto mais amplo, que é histórico e cultural. Dessa forma,

o domínio da leitura é compreendido como um processo cognitivo e perceptivo relacionado

ao desenvolvimento cultural da criança, seja cega ou vidente.

Almeida (2014) nos lembra que o crescimento pedagógico do aluno cego, bem como

do vidente, dependerá das oportunidades de aprendizagem que lhe foram dadas; estas, por

sua vez, dependem da forma como a sociedade percebe o aluno. Diante disso, faz-se imperati-

vo pensarmos como a escola e o professor alfabetizador percebem o aluno cego no processo

de ensino-aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille, e no quanto a percepção acer-

ca das especificidades desse aluno oportuniza ou limita o seu crescimento pedagógico dentro

da escola.

Neste estudo, advoga-se pela alfabetização do aluno cego por meio do Sistema

Braille, como oportunidade de crescimento pedagógico, uma vez que a apropriação da

linguagem escrita pelo aluno cego (assim como para o vidente), é capaz de promover

processos essenciais de controle consciente das ações e elaboração do pensamento, o que

enriquece a sua atividade intelectual. Sendo assim, concorda-se com Luria (1986, p. 171)

quando afirma que,

a linguagem escrita é o instrumento essencial para os processos de pensamento,
incluindo, por um lado, operações conscientes com categorias verbais, transcorre
mais lentamente do que a oral; permitindo, por outro lado, retornar ao já escrito,
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garante o controle consciente sobre as operações que se realizam. Tudo isso faz da
linguagem escrita um poderoso instrumento para precisar e elaborar o processo de
pensamento.

Sendo a linguagem escrita um instrumento imprescindível para o crescimento peda-

gógico e na formação dos indivíduos nas sociedades letradas, torna-se fundamental discutir

como o aluno cego, em processo de alfabetização, tem acesso ao Sistema Braille e aprende a

ler utilizando-se deste código.

3. A exposição à linguagem escrita em braille

O processo de alfabetização é longo e trabalhoso para qualquer aluno, mas alunos

cegos, geralmente, estão menos expostos à linguagem escrita que os videntes. Basta pensar-

mos que, do nascimento até a entrada da criança vidente na escola, é comum que ela aprenda

a associar objetos a palavras escritas por meio de imagens, histórias e experiências da vida

cotidiana, construindo, assim, as suas próprias hipóteses sobre o mecanismo da leitura. Fre-

quentemente, esse aprendizado é espontâneo em razão da capacidade da criança vidente de

perceber essa relação de forma incidental pela visão.

A criança cega, por sua vez, terá a sua percepção acerca da linguagem escrita condici-

onada às experiências vivenciadas pelos seus sentidos remanescentes, conforme ilustrado nas

palavras de uma professora cega, que me disse certa vez: “Eu só consigo ler o que está nas

minhas mãos”.

O primeiro contato da criança cega com a leitura em braille, geralmente, acontece na

escola. Além disso, o aluno cego nem sempre tem acesso a livros e/ou outros materiais escritos

em braille em suas casas, e nem tem leitores capazes de ler e escrever o código em seu cotidia-

no fora do ambiente escolar. E, assim, além do tempo de exposição à linguagem escrita em

braille ser abreviado é, também, muitas vezes, restrito ao espaço da escola.

No ano de 2017, desenvolvi uma oficina de leitura literária e construção de textos

coletivos com onze alunos matriculados nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental. Destes, sete

eram cegos. Indagados por mim, os alunos e seus responsáveis me revelaram que o contato

com a leitura em braille se restringia ao espaço escolar e/ou pelos deveres de casa e livros

enviados pelas professoras. A exceção poderia se dar caso a criança tivesse nascido numa famí-

lia na qual houvesse outras pessoas cegas e leitoras de braille ao seu redor, o que durante esse

período não ocorreu em minhas turmas.
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Saber que o aluno cego tem menos acesso à linguagem escrita e que esse acesso, na

maioria das vezes, encontra-se restrito ao espaço escolar, revela a dimensão da responsabilida-

de que a escola tem no ensino da leitura em braille e na promoção da inclusão desse aluno

dentro e fora da escola. Dizendo de forma mais direta: caso o aluno cego não aprenda a ler na

escola, provavelmente não aprenderá fora dela.

4. O domínio do hábito motor da leitura em braille

Vygotski afirma que o aspecto psicológico do processo de aprendizagem da lingua-

gem escrita da pessoa cega coincide com o da vidente e, assim, da mesma forma, “a atenção aos

signos se transfere gradualmente ao significado e os processos de compreensão se formam e

se estabelecem da mesma maneira.” (VYGOTSKI, 2012, p. 144, tradução nossa).2 Contudo, se-

gundo o autor, como a pessoa cega não pode dominar a escrita como um sistema visual, o

desenvolvimento das atividades relacionadas com os signos será mais demorado, o que freará

o desenvolvimento da linguagem escrita em comparação com a aprendizagem da pessoa vi-

dente. Isso acontece porque a percepção tátil se estrutura de forma distinta da visual e, desse

modo, a leitura em braille também encerrará um hábito motor diferente do desempenhado

pela visão.

O hábito motor da leitura em braille é uma aprendizagem da ação do ato de ler por

meio do código braille e, assim como ocorre na leitura em tinta, orienta-se por uma direção e

um sentido que ocorre em linhas, respectivamente, da esquerda para a direita e de cima para

baixo. Geralmente, na criança vidente essa aprendizagem ocorre de maneira incidental e intui-

tiva quando, por vezes, o adulto lê um texto junto à criança e orienta a sua percepção com o

auxílio do dedo ou de um lápis. Assim, a criança vidente é conduzida por sua visão à percepção

intuitiva de por onde deve começar a ler e aonde essa leitura termina.

Para a criança cega, contudo, essa aprendizagem precisa ser explicitada porque a au-

sência da visão implica na privação do domínio espacial, o que demanda que essa criança

aprenda primeiro sobre como encontrar as referências espaciais (as linhas, em cima, embaixo,

à esquerda, à direita) no papel. Tal processo freia o desenvolvimento da linguagem escrita,

como afirma Vygotski (2012, p. 144), porque o acesso aos signos – que gradualmente serão

transferidos aos significados até que os processos de compreensão se estabeleçam – está con-

dicionado à apreensão do hábito motor da leitura em braille.

2 No original: “la atención a los signos se transfiere gradualmente a lo significado y los processos de comprensión se forman
y establecen de la misma manera.” (VYGOTSKI, 2012, p. 144).
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A necessidade de compreensão acerca da organização espacial da leitura em braille

explica a existência de materiais pedagógicos chamados de “pré-leitura” na alfabetização de

alunos cegos, como o “Dedinho Sabido”.3 Materiais como este, por serem de “pré-leitura”, reser-

vam-se o direito de não ensinarem a ler em braille porque têm como objetivo desenvolver no

aluno cego percepções táteis e motoras acerca da dinâmica da leitura, possibilitando que o

educando aprenda a controlar seus movimentos, dominando o espaço da página escrita e sua

organização, e, desse modo, adequando suas mãos ao ato de ler. Por essa razão, materiais

desse tipo não devem ser desprezados, pois sabe-se da importância da apreensão da noção

espacial no processo de ensino e aprendizagem do Sistema Braille (MORAES, 2013).

Contudo, é importante que o professor alfabetizador do aluno cego tenha clareza que

a necessária apreensão da noção espacial no processo de ensino e aprendizagem da leitura

em braille não deve ser traduzida em atividades motoras de condicionamento do aluno cego

e, tampouco, deve se restringir a momentos de preparação para a leitura.

Ao discutir sobre a alfabetização de alunos cegos, Almeida (2014, p. 63) nos lembra

que

a chamada “prontidão para a leitura e para a escrita” dependerá, verdadeiramente,
das ocasiões sociais de estar a criança em contato com a língua escrita do que qual-
quer outro fator. Não se pode, então, deixar a criança afastada da língua escrita, espe-
rando que ela fique pronta, madura para tanto. Por outro lado, os exercícios
preparatórios não passam de um adestramento motor e perceptivo, quando o nível
cognitivo, envolvido nesse processo, é o ponto mais relevante. Desse modo, os as-
pectos perceptomotores não deixam de ser acessórios de uma aprendizagem con-
ceitual da escrita, não sendo, como se pensava no passado, ser o centro do processo.

Nesse sentindo, pode-se afirmar que a “pré-leitura” não embota e, tampouco, prejudi-

ca o aluno cego no processo de aquisição da leitura em braille, pois o desenvolvimento de

habilidades, capacidades e competências psicomotoras são importantes para que o corpo se

reestruture diante dos limites espaciais impostos pela cegueira. Porém, é necessário que o

professor alfabetizador de alunos cegos também esteja atento à necessária exposição desse

aluno à linguagem escrita, desde a mais tenra idade e pelo máximo de tempo possível.

3 De autoria da professora Luzia Villela Pedras, o “Dedinho Sabido” é um material composto de um caderno de atividades
para o aluno e um guia de orientação metodológica para o professor. Esse material teve sua primeira edição impressa em
1983, no Instituto Benjamin Constant, mas os exercícios contidos nele vinham sendo aplicados nas classes de alfabetização
de alunos cegos dessa instituição desde 1979, conforme consta na apresentação desse material Disponível em: http://
www.alemdavisao.com/home/-codigo-braille/Dedinho-sabido,-pr%C3%A9-leitura-de-braille-luzia-vilella.txt. Acesso em: 10
de jun. 2020.
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Já no pré-escolar, as crianças precisam, o mais cedo possível, entrar em contato com
o Sistema Braille. Esse contato despertará o seu interesse e o desejo de ler e escrever.
É evidente que, ao manipular, um livro, ao perfurar o papel, usando a reglete, a crian-
ça o fará como atividades assistemáticas, livremente, mas essa prática levará o aluno
a tomar ciência do seu sistema de escrita e de leitura preparando-o para que ele se
aproprie dele mais tarde.” (ALMEIDA, 2014, p. 69).

Em minhas experiências em sala de aula como professora alfabetizadora, no período

já apresentado, fiz uso do “Dedinho Sabido”, mas também, desde os primeiros dias letivos,

apresentei aos meus alunos cegos pequenos textos em braille, visando o ensino e a aprendiza-

gem, em paralelo, tanto das noções espaciais quanto do sistema alfabético-ortográfico e suas

convenções de uso em consonância com práticas reais de leitura. Assim, buscava me aproxi-

mar do que Soares (2018a, p. 35) chama de alfabetizar letrando, ou seja,

a aprendizagem inicial da língua escrita, embora entendida e tratada como fenôme-
no multifacetado, deve ser desenvolvido em sua inteireza, como um todo, porque
essa é a natureza real dos atos de ler e escrever, em que a complexa interação entre
as práticas sociais da língua escrita e aquele que lê ou escreve pressupõe o exercício
simultâneo de muitas e diferenciadas competências.

Desse modo, segurando as mãos dos alunos, nós líamos os pequenos textos em braille

e eu os estimulava a compreender os conceitos de linha, bem como seu princípio e fim, além

das noções de “em cima”, “embaixo”, “canto esquerdo”, “canto direito”, entre outras aprendiza-

gens também preconizadas pelo “Dedinho Sabido”. Nesses momentos, os alunos cegos não

estavam aprendendo apenas sobre domínio espacial, mas compreendendo que ler é partilhar

com a humanidade um código social, cultural e histórico.

Nesse sentido, partilho da premissa encerrada por Vygotski (2012, p. 128, tradução

nossa) de que

[...] é evidente que o domínio deste sistema complexo de signos não pode realizar-se
por uma via exclusivamente mecânica, de fora, por meio de uma simples pronunci-
ação, de uma aprendizagem artificial. Para nós é evidente que o domínio da lingua-
gem escrita [...] é, na realidade, o resultado de um grande desenvolvimento das
funções superiores do comportamento infantil.4

Comumente, tais alunos me questionavam “tia, o que está escrito aqui?”, e assim iam

construindo uma relação com a linguagem escrita, além de fortalecer o vínculo entre aquele que

domina o código linguístico e aquele que ainda não o domina, mas passa a querer dominar.

4 No original: “[...] Es evidente que el dominio de este sistema complejo de signos no puede realizarse por una vía exclusiva-
mente macánica, desde fuera, por medio de una simple pronunciación, de un aprendizaje artificial. Para nosotros es evidente
que el dominio del lenguaje escrito [...] es, en realidad, el resultado de um largo desarrollo de las funciones superiores del
comportamiento infantil.” (VYGOTSKI, 2012, p. 128).
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5. Distinção, percepção e confusão dos caracteres em braille

Quando o aluno cego começa a aprender as letras, os números e os sinais gráficos em

braille, é comum que surja a dificuldade para perceber e distinguir pelo tato como os pontos

salientes se comportam no espaço do papel, ou seja, formam caracteres distintos. Em minhas

experiências em sala de aula, presenciei as constantes confusões de letras, números e sinais

gráficos, como “d”, “f”, “h” e “j”; letras “e” e “i”; letra “k” e sinal maiúsculo; letra “v” e sinal numéri-

co; letras “y” e “ç”; letra “a” e os sinais de pontuação “ponto final” e “vírgula”, entre outros. Em

alguns casos mais específicos, percebi que dependendo da posição que o aluno segurasse a

folha de papel ao ler as letras, poderia vir a confundir o “b” com o “c”, ou até o “d” com o “o”.

As confusões acontecem porque os caracteres em braille são muito parecidos, sendo

necessário que o aluno cego aprenda como distingui-los pelo tato. A semelhança acontece

porque o Sistema Braille é composto por seis pontos, numerados de cima para baixo, da es-

querda para a direita, e agrupado em duas colunas e três linhas, de modo a formar as 63 com-

binações possíveis com esses pontos, no espaço da cela braille. Até que a distinção desses

caracteres seja ensinada pelo professor e aprendida pelo aluno, é comum o “espelhamento”

dos caracteres nesse processo, no qual estes são rotacionados em seu próprio eixo, o que com-

promete a leitura.

A leitura “espelhada” não é uma exclusividade da leitura em braille e também aconte-

ce com crianças videntes no processo de alfabetização. Contudo, o que é característico da

leitura em braille é a possibilidade maior desse “espelhamento” ocorrer do que na leitura em

tinta. Estudos sobre “escrita espelhada” em tinta comumente se referem às inversões das letras

“p” e “q”, “b” e “d” e “u” e “n”, salientando que, salvo a rotação, tais letras são idênticas e que para

superar o efeito desse fenômeno, os alunos devem aprender as posições específicas destas

(SARGIANI, 2016). O mesmo ocorre com os alunos cegos; e os exemplos apresentados aqui

sugerem que, na fase inicial da alfabetização há maior propensão de confundirem letras, nú-

meros e sinais gráficos do que um aluno vidente por uma característica inerente ao próprio

Sistema Braille: todos os caracteres que o compõem têm como princípio a combinação de um

número restrito de pontos distribuídos e organizados no espaço, o que não ocorre na escrita

em tinta. Sendo assim, salvo a rotação e a organização dos pontos no espaço, muitas letras,

números e sinais gráficos são idênticos ao tato de um aluno que ainda não domina a leitura.

Minhas experiências em sala de aula me mostraram, ainda, que essa confusão não se

dá apenas com o caractere isolado, mas também durante a leitura de palavras e frases e, nesses

casos, é preciso retomar a importância do domínio espacial, entendendo que essa aprendiza-
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gem não está isolada das demais no que se refere a apropriação do sistema alfabético-ortográ-

fico e suas convenções de uso.

Em episódios distintos pude perceber que alguns alunos cegos confundiam a letra “a”

maiúscula – formado por duas celas (sendo a primeira os pontos 4 e 6, sinal maiúsculo; e a

segunda, o ponto 1) com a letra “m” minúscula (uma única cela formada pelos pontos 1, 3 e 4);

da mesma forma, confundiam a letra “k” maiúscula com a letra “x” minúscula. Na leitura de

frases, por sua vez, foi comum perceber que alunos cegos ignoravam o espaço entre palavras e

confundiam os sinais de pontuação com letras.

6. O erro, o ensino e a aprendizagem da leitura em braille

Diante do que já foi exposto até aqui, é evidente que os primeiros contatos do aluno

cego com o texto escrito em braille envolve uma complexidade específica, pois há a conver-

gência de diversas aprendizagens complexas ocorrendo ao mesmo tempo e de forma interli-

gada, nos níveis linguísticos, metalinguísticos e espaciais, o que pode ocasionar diversos e

constantes erros. Contudo, o professor não deve perder a dimensão do seu papel de ensinar o

aluno a estabelecer uma relação positiva com os seus erros e com a linguagem escrita.

O foco no erro e na dimensão técnica e motora da aprendizagem da leitura faz com

que muitas atividades se convertam em processos exploratórios repetitivos e prolongados

para o aluno cego, pois, na ausência da visão, o ganho de consciência acerca da mobilidade

espacial no papel tende a ser mais complexo do que o é para alunos videntes na mesma fase de

aprendizagem escolar, gerando um aumento no consumo do tempo para a execução de tais

atividades.

Para alguns alunos cegos, no início da sua alfabetização, pode ser demasiadamente

difícil ou até impossível concluir uma atividade de leitura sozinhos, pois, constantemente,

perdem-se no espaço, sem saber aonde ou o que estavam lendo, passam de uma linha a outra

sem consciência, confundem letras entre si e estas com números e sinais gráficos. Sendo assim,

aprender a ler em braille pode encerrar momentos extenuantes para esses alunos, gerando

cansaço e desmotivação e, desse modo, mais uma vez, reduzindo o seu tempo de contato com

a linguagem escrita. Essas aprendizagens demandam tempo e capacidade organizativa, e, so-

bretudo, requerem que o aluno cego esteja em constante contato e relação com o código

braille, de modo que seja possível a elaboração conceitual acerca da linguagem escrita. Obvi-

amente, até que o aluno cego aprenda a ler com fluência, cometerá muitos erros, mas é impor-
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tante que o professor e o próprio aluno percebam tais incorreções como parte inerente do

processo de ensino e aprendizagem. Agindo assim, o aluno cego aprenderá a encontrar solu-

ções para suas próprias dificuldades; do contrário, poderá identificar os seus erros como sinô-

nimo de fracasso, impactando na sua autoestima, concorrendo para que ele perca a motivação,

a curiosidade e o interesse pela aprendizagem da leitura5 (NICOLAIEWSKY; CORREA, 2008).

7. Decodificação, automatização e lentidão na leitura em braille

Para que qualquer aluno, cego ou vidente, aprenda a ler é necessário que os processos

de aquisição das consciências fonológica e grafofonêmica aconteçam em paralelo, ou seja, a

criança precisa compreender a escrita como uma representação dos sons da fala e que tais

sons, reduzidos à sua menor unidade, os fonemas, são representados por grafemas. Ao adquirir

tais consciências, a criança será capaz de decodificar; e quando a decodificação de palavras

passar a ser rápida e correta, ortograficamente, considera-se que a criança adquiriu a habilida-

de de leitura. Essa rapidez, por sua vez, acontece quando a criança conseguiu automatizar o

processo de decodificação.

Soares (2018b), ao tratar sobre a leitura e escrita de palavras no processo de alfabetiza-

ção de crianças videntes, apresenta o modelo da dupla rota como uma forma de compreender

como o processo de automatização da leitura acontece. Nesse modelo, ao lermos palavras,

empregamos dois tipos de estratégias ou rotas: (I) a rota fonológica ou (II) a rota lexical. A

primeira se expressa pela decodificação de cada fonema-grafema da palavra, ao passo que a

segunda se expressa pelo reconhecimento visual direto da ortografia da palavra conhecida,

“arquivada” em um léxico ortográfico mental, que reúne representações de palavras familiares,

ativando a memória de longo prazo.

Ao observar um leitor é possível inferir qual rota está sendo utilizada. Nos processos

iniciais de alfabetização é possível perceber a predominância da rota fonológica e, conforme o

aluno vai avançando no processo de automatização da leitura, vai alcançando a rota lexical e/

ou transitando entre ambas. O fato é que a permanência na rota fonológica faz com que a

leitura seja mais lenta, focada na ortografia, podendo acontecer da pronúncia e da semântica

serem prejudicadas, impendido, assim, a compreensão do que foi lido.

5 Não foi infrequente, em sala de aula, que os alunos me perguntassem se podiam errar e se eu também errava quando
estava aprendendo a ler.
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Em determinada ocasião, em sala de aula, pedi a um aluno cego do 2º ano do Ensino

Fundamental que lesse para mim o título de um livro que eu lhe dera: De avestruz a zebra.6 Ao

terminar a leitura, ele me perguntou “o que é nibra, tia?”. Pedi então a ele que lesse cada letra

da palavra e percebi que ele havia confundido a letra “z” com “n” e “e” com “i”. A palavra

correta era “zebra” e a confusão ocorreu em função do “espelhamento” da leitura das letras,

mencionado anteriormente. Esse exemplo demonstra a importância da decodificação para a

compreensão leitora, embora saibamos que ler não é apenas decodificar.

Ainda que o modelo da dupla rota tenha como princípio a leitura de crianças videntes,

é possível transpor suas premissas para se pensar as dificuldades da leitura em braille dos

alunos cegos ao longo de sua escolarização. Uma suposição possível acerca dessas dificulda-

des, que por vezes se expressam na lentidão ou na incompreensão da leitura, é a permanência,

por parte dos alunos, na rota fonológica, na qual o foco é a decodificação de cada fonema-

grafema das palavras, dificultando o alcance do sentido, isto é, impedindo a compreensão da

mensagem lida. A solução que propomos então é que os alunos sejam capazes de, por meio de

atividades pedagógicas orientadas para esse fim, alcançar a rota lexical por meio da automati-

zação da decodificação.

A cegueira não é um impeditivo para que as palavras sejam arquivadas em um léxico

ortográfico mental, ainda que, ao ler uma palavra em braille, o aluno cego precise perceber

cada caractere por vez com o seu dedo, o que o impede de percebê-la por inteiro, como uma

imagem. Certa vez, perguntei a uma professora cega como ela descreveria o seu processo de

leitura em braille, quando ele acontece, e ela me respondeu que “passando os dedos sobre as

letras, vou juntando e formando sílabas e daí eu já chego na palavra. Algumas palavras eu faço

isso tão rápido que é como se eu já conseguisse perceber a palavra inteira de uma vez.” Diante

disso, torna-se evidente que o processo de automatização da decodificação é condição sine

qua non para que se alcance a compreensão leitora, não somente em tinta, mas também por

meio do Sistema Braille.

Contudo, é possível dizer que mesmo com a automatização da decodificação em brai-

lle, a leitura por meio desse código ainda será um pouco mais lenta do que aquela feita por

meio da visão, pois há uma característica específica da leitura tátil quando comparada à leitura

visual: o tempo de percepção dos caracteres.

6 CARRIL, M. F. De avestruz a zebra. São Paulo: Editora Ática, 2010.
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Nannemann et al. (2017, p. 284) citam estudos realizados com alunos cegos de anos

iniciais de escolarização nos Estados Unidos que revelam que, em média, os alunos videntes

leem, aproximadamente, 1,5 a 2 vezes mais rápido que alunos cegos e que esta diferença tende

a aumentar com o passar dos anos de escolaridade. A razão disso é o chamado perceptual span,

ou período perceptivo, compreendido como o número de símbolos que podem ser percebidos

ao mesmo tempo e são úteis para a compreensão leitora. Os autores revelaram que leitores

videntes são capazes de perceber, significativamente, mais caracteres que aqueles que leem

em braille, tornando assim, portanto, a leitura em braille mais lenta. A conclusão pedagógica

que se pode chegar com base nisso é que o aluno cego precisará de mais tempo que o aluno

vidente para ler o mesmo texto, pois os dedos não são capazes de perceber o mesmo número

de símbolos que a visão dentro do mesmo espaço temporal.

8. Considerações finais

O início do trabalho de um professor alfabetizador com um aluno cego, sobretudo

em escolas inclusivas, pode ser desafiador e, muitas vezes, marcado por dúvidas e desconhe-

cimento, podendo despertar nesse profissional uma série de sentimentos e ideias que, quan-

do contaminados por mitos, equívocos e preconceitos, podem prejudicar o fazer pedagógico

desse profissional e o desempenho pedagógico desse aluno. Para superar esse desafio, dian-

te de uma perspectiva inclusiva, é preciso que o professor se qualifique, buscando compre-

ender como o seu aluno cego aprende e adequando o seu modo de ensinar aos

procedimentos e recursos didáticos especializados demandados pela educação de pessoas

com deficiência visual.

Diante disso, buscou-se neste artigo apresentar e discutir algumas das especificidades

presentes no ensino e na aprendizagem da leitura por meio do Sistema Braille na alfabetização

de alunos cegos, com a pretensão de se estabelecer uma interlocução com outros professores

alfabetizadores que educam alunos cegos em suas salas de aula, bem como pesquisadores

interessados nessa temática.

Sendo assim, apresentando algumas respostas possíveis para a questão deste estudo –

Quais elementos são fundamentais no processo de ensino e aprendizagem da leitura por meio do

Sistema Braille na alfabetização de alunos cegos? – buscou-se evidenciar que a escola deve

oportunizar que o aluno cego tenha acesso ao Sistema Braille desde a mais tenra idade e pelo

máximo de tempo possível, pois a ausência da visão restringe o acesso à linguagem escrita fora

do ambiente escolar.
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Discutiu-se, ainda, a necessidade de atividades cujo objetivo seja a apreensão do há-

bito motor da leitura em braille, mas salientou-se a importância de que tais atividades não se

convertam em exercícios motores de condicionamentos que alijem o aluno cego do acesso à

linguagem escrita, pois somente o acesso ao Sistema Braille e o seu uso constante e cotidiano

levará o educando a perceber e distinguir os caracteres desse sistema e a forma como eles se

comportam no texto impresso no papel. Como vivemos em uma sociedade letrada e que prio-

riza a leitura como meio de transmissão de conhecimentos, dentro e fora do ambiente escolar,

faz-se importante que, no processo de alfabetização por meio do Sistema Braille, o professor e

o aluno estabeleçam uma relação profunda de conhecimento com esse sistema de escrita,

entendendo que é por meio dele que o aluno cego partilhará a cultura escrita com os videntes.

Por fim, mostrou-se pertinente ressaltar que o Sistema Braille tem características ine-

rentes, que podem conduzir o aluno cego ao erro recorrente e que essa particularidade deve

ser compreendida como parte do processo de aprendizagem da leitura por meio desse sistema.

A particularidade do Sistema Braille aliada à impossibilidade do tato perceber o mesmo núme-

ro de caracteres no mesmo tempo que a visão, faz com que alunos cegos apresentem uma

lentidão na aprendizagem da leitura quando comparados a alunos videntes, o que não signi-

fica, contudo, um atraso de desenvolvimento, mas uma característica específica de sua apren-

dizagem.
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RESUMO

Objetivo:  A pesquisa tem por objetivo descrever uma das etapas do processo de elaboração e validação de um
instrumento de Avaliação de Esquema Corporal em Crianças com Cegueira (IAECCC), e realizar as modificações necessárias
no instrumento. Método: O estudo é caracterizado como uma pesquisa de campo de abordagem quali-quantitativa do
tipo pesquisa metodológica. Os participantes foram cinco crianças, entre seis e nove anos, com cegueira. Resultados:
Após a aplicação do IAECCC, verificou-se a necessidade de realizar adequações nas provas 2 e 3, foi identificada também
a necessidade de redução do tempo de aplicação do teste. Foram realizadas modificações em relação à forma de
instrução e procedimentos de aplicação nas três provas que compõem o instrumento. Conclusões: Este artigo relata a
fase de testagem da adequação e aplicabilidade do instrumento, a partir da qual foi possível estimar o tempo de
aplicação do instrumento, bem como adequar as provas e formas de instruções de acordo com o referencial perceptivo
e idade da população-alvo. Assim, propõe-se que o referido instrumento possa ser utilizado para coletar informações,
compor baterias de testes psicomotores para crianças com cegueira a partir de 6 anos, auxiliar na construção de programas
de intervenção ou diagnosticar possíveis alterações relacionadas ao desenvolvimento do esquema corporal de crianças
com cegueira.

Palavras-chave:  Avaliação. Desempenho Psicomotor. Cegueira.

ABSTRACT

Objective: The research aims to describe one of the stages of the process of elaborating and validating an instrument for
the Assessment of Body Scheme in Children with Blindness (IABSCB), and making the necessary modifications to the
instrument. Method: The study is characterized as a field research with a quali-quantitative approach, of the type
Methodological Research. The participants were five children with visual impairment, between six and nine years old.
Results: After application of the IABSCB, there was a need to make adjustments in tests 2 and 3, there was also the
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require to reduce the testing time. Modifications were made in relation to the form of instruction and application
procedures in the three tests that are part of the instrument. Conclusions: This article reports the testing phase of the
suitability and applicability of the instrument, from which it was possible to estimate the time of application of the
instrument; adjust the tests and instructions according to the perceptual framework and age of the target population.
Thus, it is proposed to be used to collect information, compose batteries of psychomotor tests for 6 years old children
with blindness, assist in the construction of intervention programs or diagnose possible changes related to the development
of the body scheme of children with blindness.

Keywords:  Evaluation. Psychomotor Performance. Blindness.

1. Introdução

A estruturação do esquema corporal inicia-se na primeira infância, no momento em

que a criança começa a interagir com o mundo exterior, e é por meio dos sentidos e do movi-

mento que ela constrói as várias impressões referentes ao seu corpo (BALIEIRO, 1983). Assim,

pode ser entendido como um modelo postural constantemente atualizado, que desempenha

um papel importante no controle do movimento e do posicionamento do corpo, envolvendo

tanto as ações do sistema nervoso central quanto as do sistema nervoso periférico (MORASSO

et al., 2015).

O Esquema corporal é um dos componentes da psicomotricidade. Ele é composto de

elementos que são estruturados de forma integrada e simultânea, incluindo o tônus, o equilí-

brio, a lateralidade, a organização espacial, a orientação temporal4 e a imagem corporal (MA-

TOS; VITAL, 2006).

De acordo com Maravita et al. (2004), o esquema corporal é uma representação das

propriedades espaciais do corpo, incluindo o comprimento dos membros, sua disposição, a

configuração dos padrões de movimento no espaço e compreensão da forma da superfície

corporal. Assim, é por meio do esquema corporal que o cérebro monitora a posição e o movi-

mento do corpo em relação aos objetos próximos, a fim de guiar o corpo pelo espaço (HOL-

MES, 2004).

Gallagher et al. (1995) propõe que o esquema corporal seja organizado por três con-

juntos de funções: o primeiro conjunto envolve a entrada e processamento de novas informa-

ções sobre a postura e o movimento que está em constante mudança, informações essas que

advêm de diferentes fontes, como, por exemplo, a propriocepção. O segundo conjunto consis-

4 A organização espacial representa a orientação do indivíduo no espaço tendo como referência o seu próprio corpo em
relação ao ambiente, objetos e pessoas ao seu redor. Já a orientação temporal refere-se à capacidade do indivíduo em se
situar em função do tempo. Tanto a organização espacial quanto a orientação temporal são indissociáveis, uma vez que os
movimentos coordenados do corpo ocorrem dentro de um espaço determinado e em função do tempo (ROSA NETO, 2002).
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te em hábitos motores, ou seja, os padrões de movimentos que são aprendidos ao longo da

vida. O terceiro consiste em certas habilidades que permitem a comunicação entre a informa-

ção proprioceptiva e a consciência perceptiva, promovendo uma integração das informações

sensoriais e de movimento.

A percepção do corpo baseia-se na integração entre os sentidos visuais e táteis, assim,

o tato e a visão constituem as principais referências responsáveis pela estruturação do esque-

ma corporal (PRESS et al., 2004). Contudo, a criança que não dispõe da integridade do sentido

visual, quando não estimulada adequadamente, poderá apresentar alterações na estrutura-

ção do esquema corporal e consequentemente na coordenação de movimentos, impactando

negativamente no processo de aprendizagem da leitura, nas atividades de vida diária (MOLI-

NARI; SENS, 2003) e em suas relações e interações com o meio.

Existem diversos instrumentos que avaliam, dentre outros conteúdos da psicomotrici-

dade, o esquema corporal em crianças que não apresentam restrições visuais (FONSECA,1995;

ROSA NETO, 2002; LEITE, 1984; BLASCOVI-ASSIS, 1991). Contudo, a maioria dos testes utilizados

para a avaliação do esquema corporal é constituído de Desenhos da Figura Humana (DFH)5,

montagem de quebra-cabeça do corpo humano, imitação de gestos e observações de compor-

tamentos da criança frente ao espelho (BLASCOVI-ASSIS, 1991). Assim, as tarefas são baseadas

essencialmente em informações visuais, portanto incompreensíveis para a criança com ce-

gueira, inviabilizando a aplicação de tais testes nessa população.

De acordo com  Masin i (1995), existe uma lacuna no que se refere aos inst rum entos

de aval iação validados para pessoas com  def iciência visual que perm it am  conhecê-las em

sua m aneira própria de perceber, sent ir e organ izar-se no m undo. Segundo a autora, os ins-

t rument os de aval iação devem considerar as diferenças de percepção da pessoa com defici-

ência visual e do vidente, de forma a não interferir na validade do estudo. Elcie Masini também

acrescent a que o desenvolviment o de inst rum entos de avaliação para pessoas com defici-

ência visual é de ext rem a im port ância para a produção de conheciment o e para a viabi liza-

ção de est udos fut uros.

Nessa direção, a part ir da necessidade de conceber um inst rumento de avaliação do

esquema corporal que explorasse os referenciais táteis, audit ivos e cinestésicos das crianças

com cegueira, Oliveira e Munster (2012) elaboraram e recorreram à validação de conteúdo do

Inst rumento de Avaliação do Esquema Corporal para Crianças com Cegueira (IAECCC). O pro-

5 O Desenho da Figura Humana (DFH) é uma das mais conhecidas e popularizadas técnicas de avaliação p sicológica,
podendo fornecer informações sobre características da imagem corporal e da estruturação do esquema corporal do indiví-
duo (SAUR; PASIAN; LOUREIRO, 2010).
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cesso de validação garante os critérios de fidedignidade e confiabilidade nos instrumentos de

avaliação. Além da validação de conteúdo, há outros tipos de verificação que os instrumentos

necessitam passar a fim de garantir que sejam adequados à população-alvo e avaliem aquilo a

que se propõem (PASQUALI, 2003; ALEXANDRE; COLUCI, 2011; COLUCI; ALEXANDRE; MILANI,

2015).

Dessa forma, a praticabilidade é um dos critérios utilizados para auxiliar na análise da

qualidade de instrumentos de avaliação e compreende a apreciação dos aspectos práticos de

utilização deles. Assim, a praticabilidade torna-se uma etapa importante do processo de ela-

boração de testes de avaliação, pois fornece informações necessárias à aplicação da avaliação

em situações reais, possibilitando a identificação de fatores, como: facilidades e dificuldades

na sua aplicação, tempo necessário para aplicação do instrumento, clareza das questões, cus-

tos envolvidos, dentre outros aspectos (DEMPSEY, 1996 apud ALEXANDRE; COLUCI, 2011).

Diante do exposto, ainda que o IAECCC tenha passado pelo processo de validação de

conteúdo, as seguintes questões ainda necessitam de respostas: A população para a qual o

teste foi elaborado conseguirá compreender e executar as provas propostas? Qual o tempo de

aplicação do teste? Como será o desempenho das crianças nas provas elaboradas?

Assim, esse estudo tem como objetivo descrever uma das etapas do processo de ela-

boração e validação do instrumento de Avaliação de Esquema Corporal em Crianças com Ce-

gueira (IAECCC) e realizar as modificações necessárias no instrumento.

2. Metodologia

Esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo de abordagem quali-quanti-

tativa (MARCONI; LAKATOS, 1990) do tipo pesquisa metodológica. De acordo Polit e Beck (2011)

apud Teixeira (2019), a pesquisa metodológica consiste na investigação envolvendo a produ-

ção, construção, validação e a análise de novos instrumentos de avaliação. Esse tipo de pesqui-

sa envolve três processos: a) desenvolvimento, produção e construção de instrumentos; b)

validação de instrumentos; c) avaliação e/ou aplicação de instrumentos. As etapas de elabora-

ção e validação de conteúdo do instrumento já foram concluídas, assim, o presente artigo

aborda a descrição da terceira etapa referente à aplicação do instrumento e avaliação da ade-

quação deste à população.

A seleção dos participantes seguiu os critérios de inclusão previamente estipulados:

faixa etária a partir de 6 anos, indivíduos diagnosticados com deficiência visual, e classificados
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por parâmetros educacionais como crianças com cegueira6; sem outras deficiências associa-

das. A seleção dos participantes ocorreu por amostragem intencional não probabilística, sen-

do incluídas as crianças indicadas pela instituição.

Assim, participaram da pesquisa cinco crianças na faixa etária de seis a nove anos,

dessas, quatro eram do gênero feminino e uma do masculino, todas diagnosticadas com

deficiência visual congênita causada por atrofia do nervo óptico, sem outras deficiências asso-

ciadas. O limite mínimo de idade foi estipulado com base na literatura referente à estruturação

do esquema corporal (LE BOULCH, 2001)

A pesquisa foi conduzida em uma instituição privada, sem fins lucrativos, localizada

em uma cidade no interior de São Paulo, que oferece atendimento especializado (orientação e

mobilidade, alfabetização em braille, esportes, oficinas culturais, dentre outras atividades) para

crianças, adolescentes e adultos com deficiência visual e com cegueira.

O instrumento, objeto do estudo, foi fundamentado com base na teoria da representa-

ção espacial do corpo (RODRIGUES, 1998; TORRES-OQUENDO et al., 2012) e da expressão da

noção de corpo (RODRIGUES, 1998; JIMÉNEZ, 1983).

Assim, com base em Balieiro (1983), Rodrigues (1998) e Jiménez (1983), o instrumento

foi estruturado a partir de três provas, organizadas respectivamente a partir dos seguintes

critérios que fundamentam a estruturação do esquema corporal:

6 Para o presente estudo é utilizada a classificação educacional de cegueira, a qual, segundo Smith (2008), refere-se ao
indivíduo que aprende por meio do tato e da audição, e não possui um uso funcional da visão.

• Reconhecimento: identificar e reconhecer as diferentes partes de seu próprio

corpo;

• Construção: organização do corpo no espaço;

• Representação: expressão da noção de corpo (RODRIGUES, 1998; JIMÉNEZ, 1983).

 As provas serão descritas a seguir no Quadro 1:
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Quadro 1: Descrição das provas que compõem o instrumento de avaliação do esquema
corporal para crianças com cegueira.

Fonte: (OLIVEIRA, 2011; OLIVEIRA; MUNSTER, 2012)

A pontuação para cada prova foi dada de acordo com os seguintes critérios: 0- não

realiza, 1- realiza parcialmente, 2 - realizado conforme o esperado. A pontuação final é obtida

somando os pontos em cada uma das três provas. A Tabela 1 mostra a pontuação máxima a ser

obtida em cada um dos testes:

Prova 1: Passeio pelo corpo 
(Reconhecimento) 

 

Prova 2: Brincando de Estátua 
(Construção) 

 

Prova 3: Quebra-cabeça 
tridimensional 

(Representação) 
 

Consiste em tocar diferentes 
partes do corpo da criança 
com uma bola de borracha de 
cinco centímetros de diâmetro 
(testa, olhos direito e 
esquerdo, nariz, boca, queixo, 
bochecha direita, orelha 
direita, bochecha esquerda, 
orelha esquerda; cabeça, 
pescoço, ombro direito, braço 
direito, mão direita, perna 
direita (altura da coxa), joelho 
direito, pé direito, barriga, 
peito, ombro esquerdo, braço 
esquerdo, mão esquerda, 
perna esquerda (altura da 
coxa), joelho esquerdo, pé 
esquerdo e costas (totalizando 
27 partes do corpo). O 
avaliador deve deslizar o 
objeto sem perder o contato 
com o corpo da criança e, ao 
parar em algum momento, a 
criança deve ser induzida a 
verbalizar em qual parte do 
corpo a bola está localizada, 
identificando e nomeando-a. 

Esse teste consiste na imitação 
de posturas previamente 
determinadas, envolvendo a 
reprodução de um movimento 
estático realizado em 
combinação entre tronco, 
membros superiores e 
inferiores. As 12 posições (seis 
simétricas e seis assimétricas). 
Para a realização das posturas, 
o avaliador deve permanecer 
na posição indicada enquanto 
a criança tenta identificar, 
tocando no corpo do 
avaliador, em qual posição 
ele/ela está. Em seguida, o 
avaliador solicita que a criança 
faça a posição identificada 
com seu próprio corpo, 
imitando a postura 
apresentada. 

 

 

 

 

Esta prova consiste na 
desmontagem e montagem de 
um quebra-cabeça 
tridimensional, confeccionado 
a partir de um boneco de 
plástico, cujos membros 
podem ser destacados e 
recolocados por meio de 
velcro. Nessa prova, a criança 
deverá encaixar cada uma das 
partes do corpo do boneco 
nos respectivos lugares. Para 
realizar o teste, a criança é 
posicionada em frente a uma 
mesa onde o quebra-cabeça 
está localizado; 
primeiramente, é apresentado 
o brinquedo montado, depois, 
a boneca é desmontada e é 
solicitado que a criança monte 
as seguintes peças: cabeça, 
cabelo, olhos, boca, nariz, 
braço direito, braço esquerdo, 
perna direita e perna 
esquerda, totalizando 9 partes. 



Benjamin
Constant

7
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276205, 2021

Análise da praticabilidade de um instrumento de avaliação do esquema corporal para crianças com cegueira

Testes           Escore máximo 

Prova 1 54 

Prova 2 24 

Prova 3 18 

Total 96 

 

Tabela 1: Pontuação máxima em cada teste

Fonte: Elaborada pelas autoras.

3. Procedimentos de coleta de dados

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de

São Carlos, sendo aprovado pelo número 361/2009. Os pais e/ou responsáveis pelos partici-

pantes da pesquisa foram informados sobre os procedimentos utilizados durante o estudo e

solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O instrumento de avaliação foi aplicado em uma sala de cerca de 9 m2, utilizada para

aulas de orientação e mobilidade, com boas condições de iluminação e ventilação. A aplica-

ção foi individual, seguindo os procedimentos padrão, e o registro da versão do instrumento

publicado por Oliveira (2011). Todas as etapas de avaliação foram apresentadas às crianças de

maneira lúdica e contextualizada em jogos.

Uma filmadora digital em um tripé foi usada para registrar os dados por meio de vídeo,

para posterior análise. Os seguintes materiais foram utilizados para a aplicação do instrumento:

• Bola de borracha com cinco centímetros de diâmetro;

• Boneca, cujas diferentes partes do corpo (cabeça, pernas, braços) podem ser afixa-

da e separadas, usando fitas de velcro.

4. Procedimentos de coleta de dados

A avaliação foi aplicada individualmente pelo pesquisador e filmada por um pesqui-

sador auxiliar. As imagens foram analisadas pelo pesquisador principal e dois assistentes do

pesquisador, em seguida, foram inseridas na ficha de protocolo elaborada para registro dos
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dados obtidos após aplicação do instrumento. Para garantir a confiabilidade das informações,

foi realizada uma dupla verificação. Assim, o protocolo foi preenchido separadamente por

dois pesquisadores, e os dados foram posteriormente comparados (BRANTLINGER et al., 2005).

Os resultados foram processados quantitativamente por meio de análise estatística descritiva,

utilizando o Excel®, e qualitativamente, por meio da observação das filmagens e registros do

diário de campo.

5. Resultados

Os dados são apresentados a seguir considerando as seguintes categorias: tempo de

execução, desempenho dos participantes em cada teste e alterações aplicadas ao instrumento.

5.1. Tempo de execução

O tempo de desempenho refere-se ao tempo de resposta da criança, excluindo o usa-

do para a explicação. No entanto, a duração total da aplicação do teste inclui o tempo de

execução mais o tempo usado para explicação. O período médio de aplicação do instrumento

foi de 27 minutos.  Em relação ao tempo de resolução de cada teste, a média encontrada para

a prova 1 foi de cinco minutos; para a prova 2, nove minutos; e para a prova 3, seis minutos. A

Tabela 2 contém o resumo das informações relevantes para o tempo de execução dos testes:

 Tempo de execução Tempo total de 

aplicação Prova 1 Prova 2 Prova 3 

Participante 1 5min20s 9min 5min 24min 

Participante 2 4min 11min20s 5min45s 23min 

Participante 3 4min 9min30s 5min30s 26min 

Participante 4 6min — 8min 31min 

Participante 5 5min 10min 7min 32min 

Média 5min 9min 6min 27min 

 

Tabela 2: Tempo de aplicação

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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5.2. Desempenho

Em relação ao desempenho no instrumento como um todo, o P1 teve pontuação de 84

pontos, equivalendo a, aproximadamente, 82% de acertos; o P2 teve pontuação de 79, equiva-

lente a 74% de acertos; o P3 obteve 89 pontos, uma média de 90% de sucesso; já o P4, teve

pontuação de 53, equivalente a 53%; e o P5 obteve 91 pontos, ou seja, 93% de sucesso no

conjunto da avaliação das três provas.

O desempenho que cada participante obteve nas três provas é apresentado a seguir

acompanhado pelas observações obtidas no registro das sessões, seguidas dos gráficos com o

percentual de sucesso alcançado:

Para verificar a porcentagem de respostas corretas em cada prova, bem como em todo

o instrumento, o escore foi normalizado para cem. Os dados normalizados foram utilizados

para construir os gráficos das pontuações obtidas por cada participante em cada teste.

Prova 1: “Passeio pelo corpo”

Na prova 1 – “Passeio pelo corpo”, o participante obteve 96% de sucesso, demonstran-

do conhecimento das partes do corpo e sua localização, tendo dificuldade apenas em nomear

o ombro, chamando-o de “clavícula”.

O participante 2 obteve 98% de sucesso na prova 1. Entre as crianças, era a única que

usava óculos;7 no entanto, toda a avaliação foi realizada sem o uso de auxílio óptico. Nesse

mesmo teste, o participante demonstrou interesse e entusiasmo, obtendo um desempenho de

acordo com o esperado, a única dificuldade apresentada foi em relação à compreensão da

lateralidade, uma vez que nomeou os pés direito e esquerdo como pé direito.

O participante 3 obteve 100% de sucesso na prova 1. Em relação ao seu empenho e

participação, aparentou interesse e entusiasmo durante a realização da prova. Manteve a aten-

ção durante a explicação de como a avaliação ocorreria e em nenhum momento mostrou si-

nais de fadiga ou desinteresse.

A criança 4 obteve 68% de respostas corretas na prova 1. Ela permaneceu atenta du-

rante a explicação de todas as provas, demonstrou facilidade em nomear as partes do corpo

7 Na classificação médica, a pessoa diagnosticada com cegueira por acuidade possui visão de 20/200 pés ou inferior, com a
melhor correção (uso de óculos). Assim, a criança participante da pesquisa fazia uso de óculos a fim de promover a melhor
correção óptica possível, ainda que ela não tivesse uma visão funcional.
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tocadas pela bola, mas teve dificuldade no conceito de reconhecimento, uma vez que ao no-

mear as partes do corpo não conseguiu identificar corretamente de que lado estavam as dife-

rentes partes do corpo (direita ou esquerda).

O participante 5 obteve 100% de precisão na prova 1 - “Passeio pelo corpo”. Durante a

aplicação, ele mostrou facilidade em nomear as várias partes do corpo tocadas, além de iden-

tificar corretamente o lado em que elas estavam localizadas (esquerda e direita).

De forma geral, na prova 1 - “Passeio pelo corpo”, as crianças não apresentaram dificul-

dades no entendimento das instruções, tendo o teste se mostrado como de fácil compreensão;

outro fator a ser considerado foi o uso de uma bola macia como material de aplicação da prova

1, a maioria das crianças ficou interessada na textura macia do material, fator que contribuiu

para o engajamento no teste proposto.

Figura 1: Porcentagem de acertos de cada participante na prova 1

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Prova 2: “Brincando de Estátua”

Na prova 2, o participante 1 obteve 71% de acertos. Nesse mesmo teste, observou-se

que, para algumas posições, mesmo que a criança não tenha conseguido reproduzi-las com o

corpo, a posição do avaliador foi compreendida. Uma vez que, por meio das indagações reali-

zadas pelo avaliador, a criança verbalizou: “Seu joelho está no chão”, “você está com as mãos

estendidas para a frente”, verificando que a criança cognitivamente conseguia compreender a

posição, mas no momento de reproduzir em seu próprio corpo encontrava dificuldades.
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O participante 2, durante a realização do teste “Brincando de estátua”, obteve 46% de

sucesso. Em relação a sua participação apresentou sinais de fadiga e desinteresse, demons-

trando maior facilidade na execução de posições simétricas do que assimétricas.

O participante 3 teve 71% de sucesso na prova 2. Manteve-se interessado na prova, ao

ponto de propor outros jogos. No teste 2, especificamente, demonstrou muito entusiasmo; no

final de cada posição reproduzida, a criança vibrava com os acertos, batia palmas e pulava,

demonstrando entusiasmo e alegria.

O participante 4, na prova 2 – “Brincando de Estátua”, demonstrou timidez no momen-

to de aplicação, alegando que não sabia como imitar as posições. Realizou uma tentativa exe-

cutando uma postura parcialmente correta, obtendo um percentual de 0,4% de sucesso. Diante

da falta de motivação e da não aceitação da criança em prosseguir com a prova 2, os avaliado-

res respeitaram o posicionamento do participante e deram sequência a aplicação do instru-

mento apresentando o teste seguinte (prova 3).

O participante 5 obteve 80% de sucesso na prova 2. Em relação às dificuldades e faci-

lidades encontradas, demonstrou facilidade tanto na compreensão da posição ocupada pelo

avaliador quanto na reprodução da posição em seu corpo. O avaliado entendeu a posição do

proponente sem apresentar dificuldade. Por meio dos questionamentos realizados, a criança

verbalizou: “seu joelho está no chão”, “você está com as mãos estendidas para a frente”, “seu

braço está lá em cima”, “sua mão está na cabeça”, entre outras.

Na prova 2 – “Brincando de Estátua”, pôde-se observar que algumas crianças apresen-

taram fadiga, acredita-se que essa falta de interesse poderia estar relacionada ao número de

posições (12) e à duração da atividade em si. Durante a realização desse teste, sugere-se que o

avaliador questione as crianças para facilitar sua compreensão acerca do corpo do avaliador,

por exemplo: “Como estão meus braços? Onde meu joelho está tocando? Observe a posição de

meus braços, minha cabeça”, entre outros, a fim de orientar as crianças no processo de reconhe-

cimento da postura a ser reproduzida. Nesse mesmo teste, sugere-se que depois de a criança

reconhecer que o avaliador está em pé, o proponente diga “1, 2, 3, estátua”, a fim de proporci-

onar maior motivação e criar uma atmosfera lúdica.
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Figura 2: Porcentagem de acertos de cada participante na prova 2.

Fonte: Elaborada pelas autoras.

Prova 3: “Quebra-cabeça tridimensional”

Na prova 3, o participante 1 obteve 80% de acertos. Em relação às dificuldades encon-

tradas pela criança no momento da montagem, ela inverteu o posicionamento das pernas,

colocando a perna direita no lugar da esquerda e vice-versa, e a cabeça foi colocada com o

rosto voltado para a parte de trás do corpo da boneca. Em alguns momentos, o participante

expressou preocupação com o horário, muitas vezes perguntando o tempo e verbalizando no

último teste que os jogos estavam demorando muito.

O participante 2 apresentou 80% de sucesso na prova 3 “Quebra-cabeça”, inicialmente

demonstrou interesse e curiosidade em montar a boneca, apenas errando ao inverter as pernas

(direita e esquerda). Durante a avaliação, a atenção do participante foi dispersa, sendo neces-

sário, em vários momentos, chamar a atenção para a atividade que estava sendo realizada.

O participante 3 acertou 100% da prova 3, demonstrou entusiasmo e concentração na

execução do teste. Depois da apresentação, das instruções e da apresentação da boneca, o

avaliado realizou um mapeamento tátil em todo o corpo da boneca a fim de realizar um se-

gundo reconhecimento.

O participante 4 obteve 87% de respostas corretas na prova 3 – “Quebra cabeça”. Das

três provas aplicadas, demonstrou maior envolvimento e entusiasmo na prova 3 – “Quebra

cabeça”. A única resposta parcialmente correta foi relacionada à reversão dos braços (direita e

esquerda). Ao realizar essa prova, o avaliado contou uma história cujo personagem principal
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era uma boneca que não tinha braços, pernas ou cabeça e, no decorrer da história, o partici-

pante montou o quebra-cabeça.

O participante 5 acertou 100% da prova 3 – “Quebra-cabeça tridimensional”, chegou a

verbalizar que a prova era muito difícil, apesar do excelente desempenho alcançado.

Nessa prova, o processo de reconhecimento do boneco articulado por meio de audio-

descrição e mapeamento tátil, antes do início da prova, despertou grande interesse nas crian-

ças, possivelmente pelo caráter lúdico e simbólico do material, que, por inferência, remonta a

situações típicas do universo infantil, configurando-se como um ótimo material a ser utilizado

em avaliações para crianças.

Diante do exposto, sugere-se que, antes da aplicação do instrumento, seja realizado

um reconhecimento completo da boneca, utilizando audiodescrição, ou seja, explicando à

criança que as diferentes partes na boneca são removíveis, com partes que grudam etc.

Sugere-se que o reconhecimento seja iniciado com a boneca montada, em que o ava-

liador, juntamente com a criança, deverá ir removendo as diferentes partes da boneca uma a

uma e explicando a ação para a criança, fazendo-a tocar a região de cada peça que está sendo

removida. Esse reconhecimento deve ser orientado pelo avaliador antes da realização da pro-

va pela criança. Ademais, o avaliador poderá perguntar à criança onde estão as partes do corpo

da boneca, por exemplo: “Onde está a barriga da boneca? E as costas? E a mão?”, a fim de guiá-

la nesse reconhecimento.

Figura 3: Pontuação em porcentagem de acertos de cada participante na prova 3.

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Por meio da análise dos dados, percebe-se que as crianças, em geral, obtiveram maio-

res percentuais de sucesso no teste de reconhecimento corporal, representado pelo teste 1 –

“Viagem pelo corpo”.

A avaliação referente à construção do esquema corporal, representado pela prova 2 –

“Brincando de estátua”, obteve um percentual menor de sucesso quando comparado às provas

1 e 3, e foi considerado um teste de maior dificuldade para o grupo que participou da avalia-

ção. A prova 3 – “Quebra-cabeça”, referente à representação do esquema corporal, bem como a

prova 1, obteve uma porcentagem consideravelmente maior de sucesso, ou seja, acima de

80%.

5.3. Síntese das alterações aplicadas ao instrumento

Com base na aplicação do instrumento, foram feitas alterações na forma de instrução,

na motivação, por meio da utilização de elementos lúdicos, e na demonstração, caracterizan-

do uma última versão do instrumento. Na prova 1, “Viagem pelo corpo” não houve alterações;

na prova 2, “Brincando de Estátua”, foram incluídos alguns procedimentos de aplicação relaci-

onados à forma de instrução utilizada. O longo tempo de aplicação e a dispersão dos partici-

pantes 2 e 4 no teste “Brincando de estátua” trouxeram a necessidade de suprimir 4 posturas

(duas posições assimétricas e duas simétricas), assim, na última versão do instrumento, o refe-

rido teste passou a ser composto por oito posições. Na prova 3, “Quebra-cabeça tridimensio-

nal” foram incluídos procedimentos de aplicação para o reconhecimento do boneco, conforme

descrito anteriormente. No protocolo de registro e observação de dados foram incluídos espa-

ços para registro de informações/observações durante o processo de avaliação.

6. Discussão

O processo de avaliação da aplicação do instrumento permitiu a definição do tempo

médio de aplicação, do desempenho dos participantes em termos de provas mais fáceis e mais

complexas, além de identificar pontos a serem aperfeiçoados no instrumento em relação à

instrução e apresentação das provas.

Em relação ao tempo de aplicação, o IAECCC teve duração média de 27 minutos. Esse

tempo aproxima-se ao de outros instrumentos de avaliação psicomotora já presentes na litera-

tura, como, por exemplo, a Escala de desenvolvimento motor (EDM), de Rosa Neto (2002), que

teve duração média de 30 minutos de aplicação. Assim, é possível identificar um tempo médio
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de 20 a 30 minutos de duração desses modelos de testes, uma vez que avaliações muito longas

podem interferir negativamente na motivação e no interesse da criança.

Ao analisar a performance obtida pelos participantes em cada um dos testes, é possí-

vel inferir alguns apontamentos sobre o instrumento. Em relação ao nível de dificuldade, o

teste 2, “Brincando de estátua”, foi considerado um teste de maior dificuldade para o grupo que

participou da avaliação. Esse fator pode estar relacionado às características da avaliação, que

inclui coordenação motora global, posturas unilaterais e bilaterais, simétricas e assimétricas,

organizadas em diferentes graus de dificuldade.

De acordo com Santos et al. (2016), o número de membros e regiões corporais envolvi-

das em uma tarefa motora são importantes elementos a serem considerados no desenvolvi-

mento de instrumentos de avaliação motora. Para os autores, quanto mais membros e regiões

envolvidos, maior a complexidade do movimento, além disso, entende-se que o movimento é

um fenômeno multidimensional que inclui mais de uma dimensão e/ou componente.

Os participantes tiveram melhor desempenho nas provas 1 e 3. Assim, pode-se inferir

que as provas 1 e 3 eram menos complexas, quando comparadas à prova 2, uma vez que os dois

primeiros exercícios envolvem tarefas de coordenação motora fina (como na prova 2: Quebra-

cabeça) ou autopercepção e cinestesia, como no teste 1 – “Viagem pelo corpo”. Esses achados

se relacionam às colocações de Santos et al. (2016), que indicam que os testes motores que

solicitam menos grupos musculares são de menor complexidade.

Ainda sobre a prova 2, vale ressaltar que ela foi elaborada com base na teoria da repre-

sentação espacial do corpo (RODRIGUES, 1998; TORRES-OQUENDO et al., 2012). Para Riva (2018),

a integração entre as informações proprioceptivas, vestibulares e auditivas resulta no conheci-

mento que o indivíduo tem da posição de seu corpo em relação ao espaço. Essa representação

do corpo no espaço parece ser um dos aspectos fundamentais do esquema corporal, fator que

indica que o IAECCC possui uma forte adequação ao constructo, ou seja, àquilo que o teste

pretende avaliar.

Com relação à faixa etária apropriada para aplicação do teste, recomenda-se que o

instrumento seja aplicado em crianças a partir de 6 anos, uma vez que se espera, de acordo com

o estágio de desenvolvimento cronológico, que, ao final dessa idade, o esquema corporal já

esteja sedimentado. Le Boulch (2001) destaca que é na faixa etária de 3 a 6 anos que emerge a

função de interiorização da imagem do próprio corpo, assim como o conhecimento das dife-

rentes partes do corpo torna-se consciente pela criança, constituindo-se uma das últimas eta-

pas do processo de estruturação do esquema corporal.
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Pode-se considerar que o instrumento proposto pode ser utilizado com diferentes

objetivos, sendo possível levantar informações necessárias para o desenvolvimento de um

programa de intervenção de habilidades psicomotoras ou o diagnóstico de possíveis altera-

ções relacionadas ao desenvolvimento do esquema corporal em crianças com cegueira. Além

disso, o instrumento pode ser utilizado como parte de uma avaliação em conjunto com outros

instrumentos de avaliação, compondo baterias de avaliações psicomotoras voltadas à criança

com deficiência visual.

Considerando que há uma relação entre dificuldades de aprendizagem e alterações

no desenvolvimento do esquema corporal (SILVA et al., 2017), o diagnóstico precoce de defa-

sagens no desenvolvimento do esquema corporal pode contribuir na superação de possíveis

dificuldades associadas à aquisição de habilidades de escrita, orientação e mobilidade, com-

petências necessárias para a independência e liberdade da pessoa com deficiência visual.

O processo de avaliação da praticabilidade do IAECCC contribuiu principalmente para

a identificação de estratégias de feedback de motivação. No contexto de aplicação foram uti-

lizados recursos lúdicos de associação dos testes às brincadeiras próprias do universo infantil,

que, de certa forma, são inerentes ao instrumento elaborado.

Castro e Palma (2009) realizaram uma adaptação para crianças com deficiência visual

da Bateria Psicomotora (BPM), de Vítor da Fonseca. Os autores concluíram que para que a

bateria considerasse as características perceptivo-motoras dessas crianças, seriam necessárias

alterações em três diferentes aspectos: forma de comunicação (preferência pela explicação

verbal), demonstração (descrição clara sobre o ambiente, número de avaliadores, disposição

dos materiais) e feedbacks motivacionais. Tais alterações corroboram com as características do

instrumento proposto na presente pesquisa, bem como com as alterações propostas após a

aplicação do instrumento.

O processo de adaptação dos instrumentos de avaliação psicomotora é importan-

te a fim de suprir as demandas práticas e científicas por ferramentas de avaliação para

pessoas com deficiência. Contudo, é necessário ressaltar que as adaptações e adequações

em instrumentos já existentes não devem substituir a elaboração de instrumentos de ava-

liação específicos para a população com deficiência; tais avanços supririam a lacuna, no

que se refere a instrumentos de avaliação criados e pensados para pessoas com necessida-

des motoras, sensoriais e cognitivas específicas, e não somente adaptados a essas popula-

ções.
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A partir da aplicação do IAECCC foi possível identificar critérios e estratégias impor-

tantes que devem compor os protocolos dos instrumentos de avaliação para crianças com

deficiência visual ou cegueira, são eles: a audiodescrição do ambiente de aplicação do teste e

a elucidação da quantidade de avaliadores presentes na sala; preferir utilizar elementos tridi-

mensionais em vez de bidimensionais; utilizar instrução verbal clara e objetiva; estimular o

mapeamento tátil dos objetos e materiais utilizados na avaliação; considerar as especificida-

des das crianças e suas preferências; respeitar o tempo de engajamento na atividade de cada

criança; encerrar o teste quando este não for mais interessante para o participante, dando

continuidade em momento oportuno; recorrer a estratégias motivacionais e atitudes lúdicas, a

fim de promover o engajamento da criança.

Embora os resultados apontem para a adequação do instrumento às características

sensoriais das crianças com deficiência visual participantes da pesquisa, deve-se destacar a

limitação em relação ao pequeno número de participantes, bem como o fato de o instrumento

não ter sido testado em larga escala, podendo passar por reformulações e ajustes, obtendo

assim uma melhor qualidade dos aspectos psicométricos.

O instrumento proposto ainda não possui uma padronização de escores para classifi-

cação, uma vez que isso será possível apenas quando o instrumento for aplicado em larga

escala. Sugere-se, portanto, que em estudos futuros sejam realizadas pesquisas aplicando o

instrumento em uma amostra mais representativa (validade de face) e em outras faixas etárias,

possibilitando a investigação de outras propriedades psicométricas do instrumento, a fim de

buscar outras evidências favoráveis de validade e confiabilidade.

Outro desafio encontrado para a realização da pesquisa foi a escassez de suporte teó-

rico sobre a elaboração de instrumentos de avaliação motora e psicomotora. Dessa forma, para

a realização da pesquisa, foi necessário recorrer às bases teóricas da psicologia, como, por

exemplo, a psicometria (PASQUALI, 2003), que trata com mais propriedade a elaboração de

instrumentos e os processos de validação destes.

Apesar das limitações, o referencial da psicometria se mostrou extremamente im-

portante para fornecer sustentação teórica no que diz respeito às etapas de elaboração de

um instrumento e as estratégias para garantir validade e fidedignidade a ele. Contudo, o

campo de estudo referente às diretrizes de elaboração de instrumentos na área psicomotora

é profícuo, podendo ser explorado pelas áreas de conhecimento que tratam do movimento

humano.
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7. Conclusão

O presente artigo se propôs a descrever uma das etapas do processo de elaboração e

validação de um instrumento de Avaliação de Esquema Corporal em Crianças com Cegueira. A

etapa em questão se refere ao processo de avaliação dos aspectos práticos (aplicabilidade) do

instrumento proposto.

Após a coleta de dados, o instrumento (IAECCC) foi testado em uma situação real de

coleta, a partir da qual foi possível estimar o tempo de aplicação do instrumento e adequar as

provas e formas de instruções de acordo com o referencial perceptivo e idade da população-

alvo.

O processo de aplicação do IAECCC foi extremamente importante para verificar a ade-

quação do instrumento a crianças com cegueira. Sem esse procedimento, seria difícil aplicar o

instrumento proposto na prática, uma vez que ao longo do processo foram necessárias algu-

mas alterações para viabilizar a aplicação do teste.

A partir da avaliação dos aspectos de aplicação, o instrumento mostrou-se enquanto

possibilidade de avaliação e diagnóstico de dificuldades relacionadas à estruturação do es-

quema corporal em crianças com essas características. Ademais, a partir da pesquisa realizada

foi possível sugerir estratégias a serem utilizadas em futuras avaliações motoras para crianças

com deficiência visual.

Diante do exposto, a relevância do presente estudo encontra-se em fortalecer a neces-

sidade da elaboração de instrumentos que considerem o referencial perceptivo da criança

com deficiência visual ou com cegueira; de indicar possíveis estratégias e critérios a serem

considerados no momento da aplicação dessas avaliações motoras e/ou psicomotoras em cri-

anças com deficiência visual, bem como apresentar a adequação do IAECCC como uma ferra-

menta de identificação de possíveis lacunas na estruturação do esquema corporal de crianças.

É importante ressaltar que o teste de avaliação aqui proposto não tem como objetivo

enquadrar o aluno com cegueira dentro de categorias, mas sim fornecer delineamentos inici-

ais ao professor, a fim de que este consiga identificar quais aspectos do esquema corporal

podem ser mais bem desenvolvidos em seus alunos.

Espera-se que o instrumento de avaliação do esquema corporal, apresentado nessa

pesquisa, possa auxiliar professores, pesquisadores ou profissionais que trabalhem com os

aspectos do desenvolvimento psicomotor, no planejamento de intervenções ou programas de

ensino voltados para crianças com deficiência visual.
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RESUMO
O presente artigo parte de uma pesquisa bibliográfica, na busca de investigar que aspectos estão sendo destacados em
pesquisas na área da Educação Matemática sobre o ensino para estudantes com surdocegueira. Para o levantamento de
dados, foram realizadas buscas em periódicos de Educação Matemática que tiveram números temáticos referentes à
Educação Matemática Inclusiva até o ano de 2019, bem como nos anais de eventos nacionais e internacionais de
Educação Matemática e Educação Matemática Inclusiva, sendo eles o Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação
Matemática (SIPEM), o Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), e o Encontro Nacional de Educação Matemática
Inclusiva (ENEMI), considerando, para os eventos, as edições realizadas no período de 2009 a 2019 e os trabalhos
publicados nessas edições que trouxessem termos relacionados à “surdocegueira” no título. Além disso, buscou-se no
catálogo de teses e dissertações da CAPES por publicações que trouxessem no título a palavra “Surdocegueira” e que
tratassem do ensino de Matemática associado a essa temática, publicadas no mesmo período (2009 a 2019). Para a
apresentação dos dados relativos aos trabalhos selecionados, foram estabelecidas três unidades de análise, a saber: 1)
características dos estudantes das pesquisas e as estratégias utilizadas; 2) práticas inclusivas nas aulas de Matemática para
estudantes com surdocegueira; e 3) recursos didáticos no ensino de Matemática para estudantes com surdocegueira.
Como resultado, foi possível identificar que as investigações apresentam clareza quanto ao fato de que devemos
considerar, em nossas ações pedagógicas, que estudantes com surdocegueira são únicos, e que devemos nos apoiar nas
potencialidades de cada um se quisermos promover avanços em seus desenvolvimentos. Por fim, conclui-se que o
ensino de Matemática para estudantes com surdocegueira é uma tarefa complexa e que requer investimentos de toda
a ordem caso se queira pensar em uma escolarização inclusiva que se reverta em desenvolvimento intelectual.

Palavras-chave: Inclusão Educacional. Estudantes com surdocegueira. Ensino de Matemática. Pesquisa Bibliográfica.
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ABSTRACT
This article is based on a bibliographic research, in order to investigate which aspects are being highlighted in researches
in the area of Mathematics Education about teaching for students with deafblindness. For the data collection, searches
were conducted in Mathematics Education journals that had thematic issues referring to Inclusive Mathematics Education
until 2019, as well as in the Annals of national and international events of Mathematics Education and Inclusive Mathematics
Education, these being the Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática (SIPEM), [International Symposium
of Research in Mathematics Education], the Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) [National Meeting of
Mathematics Education], and the Encontro Nacional de Educação Matemática Inclusiva (ENEMI) [National Meeting of
Inclusive Mathematics Education], considering, for the events, the editions held in the period from 2009 to 2019 and the
papers published in these editions that had terms related to “deafblindness” in the title. In addition, the CAPES Theses and
Dissertations Catalog was searched for publications with the word “Deafblindness” in the title and that dealt with
mathematics teaching associated with this theme, published in the same period (2009 to 2019). For the data presentation
related to the selected papers, three units of analysis were established, namely: 1) characteristics of the students of the
researches and the strategies used; 2) inclusive practices in mathematics classes for students with deafblindness; and 3)
teaching resources in mathematics teaching for students with deafblindness. As a result, it was possible to identify that
the investigations present clarity about the fact that we must consider, in our pedagogical actions, that students with
deafblindness are unique, and that we must rely on the potential of each one if we want to promote advances in their
development. Finally, one may conclude that teaching mathematics to students with deafblindness is a complex task,
and requires investments of all kinds if one wants to think of an inclusive schooling that reverts itself into intellectual
development.

Keywords: Educational Inclusion. Students with deafblindness. Mathematics teaching. Bibliographical research.

1. Introdução

Você conhece uma pessoa com surdocegueira? Já foi professor de um estudante com

surdocegueira? Poucas vezes as perguntas acima têm respostas positivas. Considerando que a

surdocegueira é uma deficiência ainda pouco conhecida e estudada, e que são raros os estu-

dos voltados à educação e ao ensino e aprendizagem de Matemática desses estudantes, de-

senvolvemos este trabalho com o objetivo de investigar aspectos que estão sendo destacados

em pesquisas na área da Educação Matemática sobre o ensino para estudantes com surdoce-

gueira.

Como pressuposto necessário a esse texto, consideramos que a inclusão, no âmbito

educacional, consiste em oferecer condições que diminuam as barreiras que se opõem ao acesso

e à aprendizagem de todos os estudantes, rejeitando qualquer tipo de exclusão. Uma escola

inclusiva é aquela que considera as especificidades de cada estudante, levando em conta que

todos são diferentes, não só aqueles que apresentam alguma deficiência, pois a diferença é

uma condição humana, comum a todos. Sendo assim, a fim de promover uma educação inclu-

siva, a escola deve proporcionar abordagens diversificadas que ofereçam condições para que

os processos de ensino e aprendizagem se efetivem em consonância à diversidade humana.
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Para conceituar quem são os estudantes com deficiência, concordamos com a Política

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), em que

são apontados ser aqueles “[...] que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física,

mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringi-

da sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade” (s.p.). O documento inova em

relação aos seus anteriores, ao associar em tal definição a participação dos estudantes nas

atividades escolares às barreiras que podem ser impostas, ou seja, a depender de como oferta-

mos os serviços educacionais, estaremos ou não restringindo a sua participação.

E uma possibilidade para evitarmos o máximo possível de imposição de barreiras, que

já são muitas em uma sociedade pensada para a valorização apenas das maiorias, seria identi-

ficar, em cada estudante, suas potencialidades, ao invés de considerar apenas suas deficiênci-

as. Se quisermos avançar rumo ao desenvolvimento de todos, não podemos pressupor o que

um estudante pode ou não fazer, mesmo porque, se entendemos que a função da escola é a de

promover a aprendizagem, temos que pensar em estratégias favoráveis às condições de cada

estudante, e não nas que já de antemão seriam impossíveis de serem realizadas.

Buscando discutir as dificuldades que as pessoas com surdocegueira podem ter na

escola, especialmente em relação à comunicação com os demais participantes do mesmo am-

biente escolar, apresentamos a seguir o significado de termos pertinentes a essa temática, para,

então, trazermos os procedimentos metodológicos, o corpus de análise e os resultados aponta-

dos pela investigação realizada.

Retomando: essa investigação teve como escopo identificar o que está sendo desen-

volvido por pesquisadores e educadores sobre o ensino de Matemática para estudantes com

surdocegueira, tomando como referência apenas as investigações relacionadas ao contexto

brasileiro. Antecipamos que, ainda que nossa produção de dados tenha levado em considera-

ção a temática da inclusão, alguns textos aqui apresentados trazem investigações realizadas

no âmbito de escolas e serviços da Educação Especial. Entendemos que se tratam de espaços

diferentes, com características diferentes. Apesar disso, nossa intenção foi trazer a discussão

para pensarmos na inclusão em escolas comuns, cientes das dificuldades que nos são impostas

nessa tarefa. Em todo caso, mesmo que tivéssemos relatos de experiências realizadas exclusi-

vamente em escolas comuns ou inclusivas, para nós, não faz sentido falar ao mesmo tempo em

inclusão e em tarefas e atividades ideais. Tratam-se apenas de possibilidades, que podem ou

não ser replicadas, desde que se respeitem os contextos, as pessoas envolvidas, em cada situa-

ção.
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Realizamos uma revisão bibliográfica de trabalhos em periódicos nacionais, anais de

eventos nacionais e internacionais, além de dissertações que tratam sobre a temática e nos

debruçamos sobre as considerações resultantes das análises apresentadas nesses trabalhos.

Consideramos que pesquisas bibliográficas como essa fornecem subsídios tanto para a com-

preensão dos fenômenos investigados, quanto para outras investigações, visando preencher

lacunas detectadas e possibilitando avanços para a área, ainda mais quando focadas em temá-

ticas como a que aqui foi abordada, ainda em fase inicial de uma maior disseminação como

campo de investigação.

2. A surdocegueira

Para definirmos o que é surdocegueira, recorremos a dois textos, conforme seguem, os

quais carregam semelhanças em tal definição. Masini (2002) destaca a surdocegueira como a

combinação de perdas simultâneas auditiva e visual, chamando a atenção para o fato de que,

ainda que haja pessoas com surdocegueira que sejam totalmente surdas e cegas, o mais co-

mum é encontrarmos uma diversidade de variações de capacidades auditivas e visuais. Além

disso, há aqueles com surdocegueira adquirida, com memórias ou visuais ou auditivas, ou

ambas. Há também pessoas com surdocegueira congênita. Cambruzzi e Costa (2016) trazem

semelhanças em sua definição, ao apontarem que: “Ser surdocego não significa ser um surdo

que não vê nem tampouco um cego que não ouve, mas sim uma pessoa que apresenta uma

combinação de perdas dos sentidos de distância: audição e visão” (p. 16). Como consequência

dessas definições, há a necessidade de uma educação focada nas características de cada estu-

dante. Outras experiências podem se limitar no campo de possibilidades, não como garantias

de aprendizagem pelo fato de terem surtido bons resultados com outros estudantes com sur-

docegueira.

Sendo uma deficiência única, e não o somatório de duas deficiências, como parecia

ser antes de ser excluído o hífen da palavra surdocegueira, não podemos confundir as limita-

ções de uma pessoa com surdocegueira com aquelas que as pessoas surdas ou cegas podem

possuir, pois estamos falando de pessoas que não podem contar com esses dois sentidos –

visão e audição – ao mesmo tempo e em diferentes níveis de capacidades auditivas e visuais.

Com isso, passam a utilizar mais frequentemente o tato. Em outras palavras, o cego pode recor-

rer à audição e à fala para se comunicar; o surdo tem no campo visual a possibilidade de se

comunicar utilizando a língua de sinais ou mesmo a escrita. Quando não se têm ambos os

sentidos, as dificuldades são outras. A impossibilidade ou restrição na comunicação pode in-
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terferir, entre outros fatores, na aprendizagem das pessoas com surdocegueira, a depender do

tipo de interação e infraestrutura ofertada pelo meio social.

Além disso, as características da surdocegueira podem diferenciar as pessoas entre si,

o que não é novidade, já que todos somos diferentes. Entre as pessoas que possuem surdoce-

gueira, existe uma diferenciação que varia de acordo com o grau de perdas de cada um dos

sentidos e de acordo com o período de surgimento, pois pode ocorrer de a pessoa nascer com

a surdocegueira ou adquirir ao longo da vida. Em cada caso, a pessoa com surdocegueira

desenvolve uma forma diversificada de comunicação. Para Aleixo e Grützmann (2019b), “[...] as

causas da surdocegueira podem ser hereditárias, pré-natais, complicações no parto e pós-na-

tais e pode ser causada a partir de síndromes como: Usher, Down, Rubéola Congênita, Charge,

Waanderburg, entre outras” (p. 4).

Embasados ainda no trabalho de Aleixo e Grützmann (2019b) e em Nogueira e Sierra

(2020), apresentamos resumidamente as classificações da surdocegueira, que são estabeleci-

das levando em consideração o período do surgimento e o grau das perdas.

De acordo com o período de surgimento, existem três possibilidades de classificação:

1) surdocegueira congênita – quando a pessoa já nasce com essa deficiência ou a adquire

antes da aquisição de uma língua, seja oral ou sinalizada; 2) surdocegueira adquirida – quan-

do ocorre depois da aquisição de uma língua, podendo apresentar-se de diferentes formas:

deficiência auditiva congênita e uma perda de visão adquirida durante o seu processo de vida;

deficiência visual congênita e uma perda da audição adquirida durante o decorrer da vida e

ainda ambas as perdas – visuais e auditivas – sofridas no decorrer da vida; e 3) surdocegueira

plus – que ocorre quando, além da surdocegueira, a pessoa apresenta outro tipo de deficiência.

De acordo com as características, a surdocegueira pode se subdividir em: surdoce-

gueira total, com ausência completa de resíduos visuais e auditivos; surdez parcial com ce-

gueira total; baixa visão com surdez profunda; e surdez parcial com baixa visão. Considerando

que a comunicação é um dos fatores primordiais quando se fala em ensino e aprendizagem, no

próximo tópico abordamos a comunicação de pessoas com surdocegueira.

3. A comunicação com pessoas com surdocegueira

 As pessoas com surdocegueira podem desenvolver diferentes tipos de comunica-

ção, que vão depender do período de surgimento e do grau de perdas. No caso da surdoce-

gueira adquirida, a pessoa já possui algum tipo de comunicação, que apenas é adaptada às

suas necessidades a partir da perda de ambos os sentidos. Baseados em Nogueira e Sierra
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(2020), apresentamos a seguir algumas formas de comunicação comuns em pessoas com

surdocegueira.

• Alfabeto Manual Tátil ou datilológico: consiste na substituição das letras do alfabeto por

sinais, mediante diferentes posições dos dedos da mão.

• Língua de Sinais Tátil: é uma língua de sinais adaptada, que consiste em realizar os sinais na

mão da pessoa com surdocegueira.

• Sistema Braille Tátil: consiste na “digitação” do braille na mão da pessoa surdocega, com o

dedo indicador.

• Método Tadoma: consiste em colocar a mão sobre a boca, maxilar ou garganta da pessoa

que fala para sentir a vibração das palavras.

• Sistema Malossi: “consiste na distribuição das letras e números pela falange dos dedos e

também em outros pontos da mão. O surdocego vai tocando e formando palavras e frases”

(NOGUEIRA; SIERRA, 2020, p. 54).

• Placas Alfabéticas: letras escritas em relevo ou em braille. Sua utilização consiste em tocar

cada letra com o dedo da pessoa para formar uma palavra.

• Escrita na palma da mão: consiste em “escrever” as palavras, utilizando letras maiúsculas,

com o dedo indicador, na palma da mão da pessoa com surdocegueira.

• Meios técnicos com saída ou linhas braille: equipamentos portáteis, mecânicos ou eletrôni-

cos, utilizados pela pessoa com surdocegueira que conhece o braille.

• Língua de Sinais em campo visual reduzido: língua de sinais realizada mais próximo ao

campo visual da pessoa com surdocegueira. É indicado para pessoas com surdocegueira

que não possuam cegueira total. Outra opção de comunicação neste caso é a ampliação da

fonte em escrita.

No ambiente educacional, além do professor, há outros dois profissionais que são im-

portantes para o trabalho com os estudantes com surdocegueira e sua comunicação:

[...] guia-intérprete, que tem a função de guiar, interpretar e descrever ambientes,
fatos e pessoas, sendo o responsável por atuar com a pessoa com surdocegueira
adquirida; e o instrutor-mediador, profissional que oferece informações, auxilia no
desenvolvimento de conceitos, domina diversas formas de comunicação, atuando
com as pessoas com surdocegueira congênita. Estes profissionais têm como objeti-
vos principais favorecer a comunicação e a independência destes sujeitos (ALEIXO;
GRÜTZMANN, 2019b, p. 4).
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Todos os envolvidos no ambiente educacional precisam conhecer o tipo de comuni-

cação que o estudante com surdocegueira usa para facilitar a mediação entre ele e o objeto de

estudo. Mais do que isso, o desconhecimento da maneira como o estudante se comunica pode

potencializar suas dificuldades ou mesmo dos profissionais que estejam envolvidos com ele,

pois o professor pode fazer escolhas didáticas e metodológicas inadequadas. A efetivação da

aprendizagem de uma criança com surdocegueira requer tempo, dedicação e uma constante

reflexão sobre a prática, de modo a perceber se os objetivos vão sendo alcançados ou se é

preciso buscar outros meios para obter sua efetivação, sempre considerando a necessidade de

um ambiente educacional que promova a comunicação entre todos os presentes.

4. Procedimentos metodológicos

O presente trabalho foi desenvolvido no período de abril a agosto de 2020, por meio

de uma revisão sistematizada de trabalhos que abordam o ensino de Matemática para estu-

dantes com surdocegueira. O estudo seguiu orientações da metodologia qualitativa, apresen-

tando características de pesquisa bibliográfica. Embora toda pesquisa necessite buscar por

referenciais teóricos que contribuam com as etapas da investigação, em algumas delas o de-

senvolvimento se dá exclusivamente a partir de fontes bibliográficas, como é o caso desse

trabalho. Nossas análises foram baseadas em um corpus bibliográfico constituído de artigos de

periódicos, anais de eventos, além de teses e dissertações. Em todos os casos, foram considera-

dos apenas aqueles que estivessem envolvidos diretamente com a área de Educação Matemá-

tica e que trouxessem experiências realizadas em território brasileiro.

Para a seleção dos periódicos da área de Educação Matemática, optamos pelos que

tiveram edições com números temáticos sobre Educação Matemática Inclusiva até aquele

momento, os quais são apresentados no Quadro 1 a seguir. Salientamos, com isso, que não se

trata de uma busca que contemple todos os textos publicados acerca dessa temática no perío-

do de 2009 a 2019, como o fizemos com as outras modalidades de textos, mas uma escolha

metodológica dos autores. Justificamos tal escolha pelo fato de que, nesses três periódicos, os

números temáticos foram organizados pelo Grupo de Trabalho Diferença, Inclusão e Educação

Matemática – GT13 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e abertos a qualquer

pessoa interessada em disseminar pesquisas tratando do ensino de Matemática para pessoas

com deficiência, como aquelas com surdocegueira. E cabe destacar que esses foram, até aque-

le momento, todos os números temáticos organizados pelo ou com o GT13 como apoiador.
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Periódico Volume 

Educação Matemática em Revista n. 645 – Dezembro/2019 
n. 656 – Dezembro/2019 

Revista Paranaense de Educação Matemática vol. 5, n. 9,7 2016. 

Perspectiva em Educação Matemática vol. 11, n. 27,8 2018. 

Quadro 1. Relação dos periódicos analisados

Fonte: Autoras.

5 Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/revista/index.php/emr/issue/view/141 Acesso em: 22 set. 2021.

6 Disponível em: http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/revista/index.php/emr/issue/view/147 Acesso em: 22 set. 2021.

7 Disponível em: http://rpem.unespar.edu.br/index.php/rpem/issue/view/46 Acesso em: 22 set. 2021.

8 Disponível em: https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/issue/view/489 Acesso em: 22 set. 2021.

Procurando por trabalhos que tratassem da surdocegueira nesses periódicos, en-

contramos apenas um texto, de autoria de Aleixo e Grützmann (2019a). Assim, decidimos

ampliar as buscas, agora por meio de eventos nacionais e internacionais de Educação Mate-

mática.

O critério de seleção dos eventos foi o fato de serem entendidos pela comunidade

acadêmica como de grande expressão no cenário brasileiro e que contribuem significativa-

mente na ampliação e divulgação de pesquisas e discussões sobre a Educação Matemática que

trazem a Educação Matemática Inclusiva como uma das temáticas de discussão. Além disso,

tais eventos deveriam oportunizar espaço na programação para a reunião oficial do GT13. Os

eventos que satisfizeram esses critérios até então foram: Simpósio Internacional de Pesquisa

em Educação Matemática (SIPEM), Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), e En-

contro Nacional de Educação Matemática Inclusiva (ENEMI), considerando as edições realiza-

das no período de 2009 a 2019 e os trabalhos que trazem termos relacionados à surdocegueira

em seu título, tendo o contexto brasileiro como foco. Como resultado dessa segunda busca,

agora nos três eventos, encontramos mais dois trabalhos: um deles no VII SIPEM (2018) e o

outro no I ENEMI (2019), ambos de autoria de Aleixo e Grützmann.

Decidimos, então, ampliar um pouco mais nossa busca com o incremento de disserta-

ções. Para a seleção das dissertações, fizemos uma busca no catálogo de teses e dissertações da

CAPES, por textos que trouxessem no título a palavra “Surdocegueira” e que tivessem sido

publicados também no período de 2009 a 2019. Além disso, as dissertações encontradas deve-

riam estar relacionadas ao ensino de Matemática para estudantes com surdocegueira. Dessa

maneira, obtivemos como resultado três dissertações (GALVÃO, 2017; ALEIXO, 2018; SANTOS,
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2019). Destas, consideramos para análise somente os trabalhos de Galvão (2017) e Santos (2019),

devido ao fato de o trabalho de Aleixo (2018) não possuir divulgação autorizada.

Portanto, o nosso corpus de análise é composto por três artigos e duas dissertações.

Para o estudo, utilizamos algumas unidades de análise, definidas a partir de convergências

entre os aspectos presentes nas pesquisas analisadas e considerando o nosso problema de

pesquisa. Desse modo, foram estabelecidas três unidades de análise: 6.1 Características dos

estudantes das pesquisas e as estratégias utilizadas; 6.2 Práticas inclusivas nas aulas de Mate-

mática para estudantes com surdocegueira e 6.3 Recursos didáticos no ensino de Matemática

para estudantes com surdocegueira. Na sequência, iniciamos com a descrição dos textos para,

depois, trazermos nossa análise de acordo com as unidades aqui elencadas.

5. Descrição dos trabalhos

Nesta seção, apresentamos os trabalhos a serem analisados, destacando o título, o

tipo da pesquisa e o sujeito, bem como os objetivos e resultados de cada um.

Os trabalhos de Aleixo e Grützmann (2018, 2019a, 2019b) são recortes e reflexões da

dissertação da primeira autora, defendida em novembro de 2018, no Programa de Pós-Gradu-

ação em Educação Matemática – PPGEMAT, da Universidade Federal de Pelotas – UFPel. O

título da dissertação foi A construção do conceito de número por uma aluna com surdocegueira

congênita, que trata de um estudo de caso de uma estudante com surdocegueira com surdez

total e baixa visão, que se comunicava por língua de sinais em campo visual reduzido. A pes-

quisa aconteceu em uma escola bilíngue para surdos, situada em Pelotas/RS, em que a pesqui-

sadora era também professora titular da turma na qual ocorreu a intervenção. A metodologia

adotada foi o desenvolvimento de uma sequência de 43 atividades didáticas, correspondentes

aos sete processos mentais (correspondência, comparação, classificação, sequenciação, seria-

ção, inclusão e conservação), definidos por Lorenzato (2006).

As autoras Aleixo e Grützmann (2018) apresentam suas primeiras reflexões sobre a

surdocegueira no trabalho intitulado Uma atividade sobre o Sistema Monetário Brasileiro para

uma aluna com surdocegueira, que tinha como objetivo perceber se a estudante identificava e

reconhecia as cédulas de dinheiro utilizadas no nosso cotidiano, assim como, se ela sabia o

valor monetário de cada uma das cédulas. Também, investigaram se a estudante sabia o que

seria possível comprar com determinados valores. Nessa análise, as pesquisadoras identifica-

ram que a estudante atribuía significados aos números, relacionando-os a situações do dia a

dia e que compreendia que, com as cédulas de dinheiro, é possível comprar objetos e merca-
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dorias. Ela conseguiu fazer a leitura e escrita do valor monetário, porém não conseguiu identi-

ficar a diferença do valor monetário de cada cédula.

Em um segundo trabalho, sob o título de Correspondência entre número e quantidade:

processo de construção do número por uma aluna com surdocegueira congênita, Aleixo e Grütz-

mann (2019a) relataram as percepções sobre uma das atividades envolvendo o conceito de

correspondência. Além de relatar a atividade desenvolvida, esse trabalho traz considerações

referentes ao ensino de Matemática para pessoas com surdocegueira e a importância do ensi-

no desde o ingresso na escola. Como resultado, tem-se que a estudante estava, no período em

que ocorreu a pesquisa, em fase de construção do processo mental de correspondência e,

portanto, o trabalho deveria ser contínuo, respeitando os limites e explorando os caminhos

para futuros avanços.

Em um terceiro texto, Aleixo e Grützmann (2019b) nos apresentam as Experiências na

Educação Matemática vinculadas à surdocegueira. Nesse trabalho, as autoras situam como acon-

teceu a pesquisa do mestrado, desde o que motivou a investigação, até os resultados obtidos.

Elas descrevem a estudante participante da pesquisa, a deficiência, bem como a forma de

ensino de Matemática para a participante. Além disso, ao discorrerem acerca dos resultados

encontrados, evidenciam que a estudante teve sucesso na realização das atividades de classi-

ficação, sequenciação e inclusão, mas que houve equívocos em suas respostas nas atividades

de correspondência e comparação. Além disso, a estudante não conseguiu realizar as ativida-

des de seriação e conservação. Com isso, concluíram que, no momento da pesquisa, a partici-

pante da pesquisa se encontrava em processo de construção do conceito de número.

A dissertação de Galvão (2017) é também caracterizada como um estudo de caso. O

objetivo dessa pesquisa foi “[...] analisar as contribuições da aplicação de atividades com ma-

teriais manipuláveis adaptados na elaboração de conceitos de geometria plana para o aluno

com surdocegueira” (p. 16). Para tanto, foram desenvolvidas atividades envolvendo conceitos

de geometria plana para uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede

estadual de ensino de Guarapuava – PR, na qual havia uma estudante com surdocegueira.

Como resultado da pesquisa, a autora concluiu que:

[...] quando os materiais são aplicados visando preencher lacunas nos conceitos a
serem trabalhados, bem como quando são planejados e escolhidos especificamente
para determinado objetivo, o seu uso pode contribuir para a apropriação dos conhe-
cimentos de geometria plana, e também para o processo de ensino e aprendizagem
como um todo, pois a utilização desses materiais fez com que os alunos se tornassem
mais reflexivos e críticos (GALVÃO, 2017, p. 95).
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O trabalho de Santos (2019), intitulado Propostas no ensino de aritmética para pessoas

com surdocegueira também se configura como um estudo de caso. O sujeito da pesquisa é um

homem nascido em 1966 e que participava de uma Unidade Educacional Especializada do

estado do Pará na data da pesquisa. O objetivo foi a elaboração de atividades de ensino de

aritmética que fossem atraentes ao aprendizado de pessoas com surdocegueira. Devido às

características do estudante, houve a necessidade de elaborar estratégias adequadas, no intui-

to de motivá-lo, explorando, tanto quanto possível, suas percepções já construídas sobre a

aritmética. A construção e orientação das atividades deram-se pelas estratégias para o ensino

de estudantes com surdocegueira e as perspectivas didáticas apoiadas na história da Matemá-

tica. Como resultante da pesquisa, tem-se que a articulação da história da Matemática, materi-

ais manipuláveis e contagem, demonstrou ser uma possível alternativa por oportunizar a

melhor organização da estrutura conceitual de contagem.

Mantendo o teor ainda aqui descritivo, cabe destacar o fato de que, em todas as pes-

quisas, houve aplicação de tarefas para um único ou única estudante com surdocegueira, sen-

do que em alguns casos assumiu-se a abordagem metodológica de pesquisa em Estudo de

Caso. Tal característica nos impõe ainda maior cautela para entendermos que se trata de possi-

bilidades, que precisam ser entendidas dentro dos limites contextuais em que foram aplicadas.

Tendo sido realizada a descrição inicial dos trabalhos analisados, partimos para a análise dos

dados, por meio das unidades de análise definidas.

6. Discussões acerca das unidades de análise

6.1 Características dos estudantes das pesquisas e as estratégias utilizadas

Nesta unidade de análise, elencamos as particularidades dos estudantes com surdoce-

gueira inclusos em contextos diversos de aprendizagens, de acordo com o que é discutido nos

textos analisados. Além disso, destacamos algumas estratégias docentes diante das demandas

singulares apresentadas por esses estudantes.

Julgamos importante, primeiramente, descrever os sujeitos das pesquisas, pois, como

já definido, a surdocegueira se manifesta de maneira bastante diversa entre os diferentes su-

jeitos. Somado a isso, estamos tratando de um tema ainda pouco explorado, como já discuti-

mos. Em consequência, precisamos entender as estratégias e encaminhamentos com relação

ao ensino desses estudantes, sempre nos limites em que foram aplicados. Além disso, é preciso

considerar que todos os sujeitos com surdocegueira que participaram das pesquisas não ti-

nham as mesmas dificuldades ou possibilidades de comunicação.
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Nos trabalhos de Aleixo e Grützmann (2018, 2019a, 2019b), as autoras destacam que a

primeira delas conheceu a estudante participante da pesquisa em 2013, na época em que a

menina tinha apenas quatro anos de idade e começou a frequentar a sala de apoio da qual a

autora era professora.

[...] várias dúvidas surgiram em relação a esta deficiência única, desconhecida até
então. Pela idade a aluna não configurava público de atendimento de apoio escolar,
mas como a mesma frequentava a Escola Especial Professor Alfredo Dub, escola de
surdos que tem uma proposta bilíngue de ensino no município de Pelotas, a coorde-
nação achou que uma estimulação da língua de sinais seria de grande valia para as
aprendizagens da menina (ALEIXO; GRÜTZMANN, 2019b, p. 2).

A estudante apresentava surdocegueira congênita, decorrente de rubéola que a mãe

teve durante a gestação, era surda total e possuía baixa visão. Sendo assim, a decisão em esti-

mular o uso da Libras contribuiu para que ela aprendesse a se comunicar por meio dessa língua

em campo reduzido, em que a distância é adaptada conforme a necessidade e orientação da

menina. Além disso, foram utilizadas fontes ampliadas nas atividades escritas propostas a ela.

Os atendimentos individuais prestados pela primeira autora (ALEIXO; GRÜTZMANN,

2019b) à estudante eram, a princípio, em períodos semanais. Depois disso, a autora atuou

como professora titular da sua turma por três anos consecutivos (2°, 3° e 4° anos), quando pôde

acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento. Dessa maneira, foi possível observar as

dificuldades nas atividades matemáticas de maneira mais contínua. O trabalho da professora

era dificultado pela resistência que a estudante apresentava com relação às tarefas matemáti-

cas propostas, sendo um “[...] período de adaptação, de reconhecimento, de construção de

regras e limites, de afetividade, e atualmente, ainda há um trabalho específico e individual no

seu atendimento” (ALEIXO; GRÜTZMANN, 2019b, p. 2).

A estudante da pesquisa de Galvão (2017) apresentava surdocegueira com perda au-

ditiva profunda neurossensorial bilateral. Além disso, havia o diagnóstico de Síndrome de

Usher9, de retinose pigmentar10, de astigmatismo hipermetrópico11 e perda do campo visual

periférico12. Era fluente em Libras e utilizava-a para se comunicar. Ela era atendida em sala de

aula comum pelos professores da turma, pelo intérprete de Libras e por uma professora res-

9 É proveniente de genes recessivos, em que a criança nasce surda e tem perdas gradativas da visão no decorrer da vida,
podendo ter resíduos visuais ou ficar totalmente cega (GALVÃO, 2017, p. 14).

10 Uma doença hereditária, progressiva e degenerativa, que se inicia com a perda da visão noturna e com a dificuldade de
enxergar quando há excesso ou pouca iluminação (GALVÃO, 2017, p. 38).

11 Presença de astigmatismo e hipermetropia juntos.

12 Não permite que a estudante veja as coisas ao lado, acima e abaixo de sua visão central (GALVÃO; SILVA, SHIMAZAKI, 2017,
p. 9).
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ponsável pela sala de recursos multifuncionais, um local com equipamentos e materiais peda-

gógicos úteis para a prática pedagógica e o atendimento educacional especializado a estu-

dantes com deficiência. As atividades referentes à pesquisa foram realizadas com todos(as) da

turma do 9º ano, da qual a estudante com surdocegueira participava, e não exclusivamente

com ela.

A autora (GALVÃO, 2017) destaca algumas adaptações curriculares que foram necessá-

rias para obter melhor desempenho da estudante, como a oportunidade de um tempo maior

para a realização das tarefas, uso de imagens para contextualização dos conteúdos, utilização

da Libras e ampliação do material escrito (com fonte Arial tamanho 17), bem como o uso de

contraste nas atividades.

O trabalho de Santos (2019) se difere dos demais, pois o sujeito de pesquisa não era

mais uma criança ou adolescente, mas sim um adulto com surdocegueira que estava com 52

anos na época da pesquisa, e estudava na Unidade Educacional Especializada do estado do

Pará. Segundo o autor, o estudante, nascido em 1966, apresentou desenvolvimento satisfató-

rio até o primeiro ano de idade, quando aconteceu um acidente que o fez perder a audição.

Consequentemente, não desenvolveu a fala e passou a se comunicar apenas por gestos. Como

ele não teve atendimento educacional até os 19 anos, utilizava somente gestos caseiros. Foi

estudante da instituição em que ocorreu a pesquisa no período de 1985 a 1988, voltando a

estudar nessa escola a partir de 2016 até o momento em que a pesquisa foi realizada. No perí-

odo em que não estava frequentando a instituição (1988 – 2016), ele também sofreu uma

perda de visão, devido a um descolamento de retina, passando então a ser considerado como

uma pessoa com surdocegueira. No início da sua escolarização (1985), apresentava um bom

desempenho e satisfação pelas atividades propostas, mas, com o passar dos anos, foi perden-

do o interesse e deixando de realizar as tarefas que eram propostas.

[...] o estudante teve significativa perda de potencial por não ter sido estimulado em
sua primeira infância, refletindo em sua vida adulta, que causou um efeito dominó
atingindo a autoestima do estudante que posteriormente refletia em sua relação
com os professores e seu interesse pelos estudos, abandonando a instituição no final
do ano de 1989 (SANTOS, 2019, p. 85).

Durante a pesquisa (SANTOS, 2019), foram utilizadas a Libras, a Libras Tátil e a escrita

ampliada (pois ele apresentava alguns resquícios visuais) para possibilitar o diálogo e media-

ção das atividades. As diferenças entre os sujeitos das três pesquisas e suas particularidades

comunicativas apontam para a necessidade de se conhecer o “estudante em questão” para

então adotar estratégias de ensino que favoreçam a aprendizagem de alguém particular, mas
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sempre considerando todos os demais. Ou, nas palavras de Galvão (2017) “[...] não é somente a

matrícula que caracteriza a inclusão, mas sim, práticas e convivências que levem em considera-

ção a individualidade dos alunos e fundamentalmente a sua aprendizagem” (p. 32).

Ao analisarmos as características dos estudantes investigados nas pesquisas aqui apre-

sentadas, vemos uma diversidade concordante à definição de surdocegueira trazida anterior-

mente. Há diferentes tipos de capacidades auditivas e visuais. Nota-se também uma diversidade

de estratégias por parte dos pesquisadores/professores, o que também coaduna com o respei-

to à individualidade de cada estudante. Dessa forma, o conhecimento do professor sobre as

peculiaridades de cada tipo de surdocegueira o ajuda a “[...] planejar suas atividades de sala de

aula, sabendo quais as limitações visuais e auditivas de seu aluno, bem como qual é a sua

forma de comunicação” (ALEIXO; GRÜTZMANN, 2019a, p. 31).

6.2 Práticas inclusivas nas aulas de Matemática para estudantes com surdocegueira

Nessa unidade, elencamos as diferentes abordagens realizadas pelos professores em

sala de aula, identificadas nas pesquisas que analisamos, bem como as condições oferecidas

para que o processo de aprendizagem dos estudantes com surdocegueira se efetive em situa-

ção de inclusão. Faz-se necessário definir o que entendemos por práticas inclusivas, já que

usamos esse termo para nomear essa unidade de análise. Assim, por práticas inclusivas, enten-

demos todas aquelas que favorecem a participação de todos, partindo, principalmente daque-

les com maiores dificuldades frente ao que a escola comumente oferta. Trata-se de práticas

que não excluem de antemão, desde a escolha pelo docente.

Nos artigos de Aleixo e Grützmann (2018, 2019a, 2019b), a estudante participante da

pesquisa foi incentivada desde o ingresso na escola a utilizar a língua de sinais, o que favore-

ceu a sua comunicação e o seu aprendizado. Além disso, houve um acompanhamento de pro-

fissionais e a professora pesquisadora buscava sempre se aperfeiçoar para poder efetivar o seu

trabalho de ensinar a estudante com surdocegueira, por meio, principalmente, de materiais

produzidos de acordo com suas especificidades.

O fato de a primeira autora, Aleixo (ALEIXO; GRÜTZMANN, 2019a), conhecer a estu-

dante há bastante tempo, como sua professora, possibilitou a identificação de suas dificulda-

des e potencialidades para que pudesse elaborar atividades e considerar estratégias

metodológicas para melhor atender às necessidades da estudante. Já Galvão (2017) e Santos

(2019) não conheciam os estudantes participantes da pesquisa. Sendo assim, realizaram (GAL-

VÃO, 2017; SANTOS, 2019) entrevistas com a equipe pedagógica, professores de Matemática,
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intérpretes de Libras e com os próprios estudantes com surdocegueira, a fim de compreender o

contexto da escola e perceber características do ensino e aprendizagem desses estudantes,

com foco na disciplina de Matemática.

Galvão (2017) realizou uma avaliação inicial com todos os estudantes da turma parti-

cipante, com 14 perguntas, e a partir das respostas obtidas selecionou algumas atividades

envolvendo conceitos de geometria plana. Para suprir as necessidades da estudante com sur-

docegueira, foram desenvolvidos alguns materiais. A intervenção pedagógica ocorreu numa

etapa seguinte, na qual não houve distinção entre a atividade proposta e o material utilizado

pela estudante e os demais colegas da turma, ou seja, todos compartilharam as mesmas tarefas

e recursos. Além disso, os estudantes puderam trabalhar em grupos, o que incentivou a troca

de informações entre eles.

A pesquisa de Santos (2019) se desenvolveu no Núcleo de Atendimento Pedagógico

Funcional, que é um espaço nas dependências da Unidade Educacional Especializada, destina-

do a serviços de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Foram realizadas

algumas práticas inclusivas em sala de aula, como, por exemplo, a ampliação da fonte e a

construção da representação da réplica do osso de Ishango13 pelo autor, a qual é apresentada

na Figura 1, a seguir.

13 É um longo osso castanho (a fíbula de um babuíno) com um pedaço de quartzo afiado incrustado em uma ponta, que
talvez fosse utilizado para gravar ou escrever” (SANTOS, 2019, p. 129).

Figura 1. Réplica do osso de Ishango confeccionada em porcelana

Fonte: Santos (2019, p. 98).
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Sobre a inclusão do estudante em contextos de aprendizagem, o autor afirma que “[...]

o uso de material concreto utilizado de forma vinculada ao conhecimento em construção pro-

move maior inclusão do estudante com surdocegueira na atividade” (p. 120). As práticas inclu-

sivas dos professores em sala de aula, que partem das capacidades e das características de cada

estudante e, acima de tudo, que estejam vinculadas aos objetivos de ensino do professor, aos

conteúdos que se pretende abordar, são orientações que precisam seguir como nosso foco

quando estamos tratando de estudantes com deficiência.

Consideramos que, ao serem respeitadas necessidades de estudantes particulares, con-

tribui-se para o estabelecimento de um ambiente mais diversificado, com materiais e práticas

que, provavelmente, não seriam adotados sem a presença do estudante apoiado pela Educa-

ção Especial, o que possibilita aos demais estudantes o acesso a outras abordagens. Até mes-

mo porque, muitos de nossos estudantes sem necessidades específicas se beneficiam de práticas

diversificadas. Nesse sentido, práticas inclusivas, em contexto de sala de aula comum, preci-

sam atentar para as necessidades de alguns, mas, ao mesmo tempo, serem pensadas em um

contexto coletivo, do qual todos os estudantes participam, com as mesmas tarefas, objetivos

semelhantes, mesmo que os caminhos sejam distintos.

6.3 Recursos didáticos no ensino de Matemática para estudantes com surdocegueira

Nesta unidade de análise, apresentamos quais foram os recursos didáticos utilizados

nas intervenções realizadas durante as pesquisas que analisamos, bem como as contribuições

desses recursos para o ensino desses estudantes.

No artigo de Aleixo e Grützmann (2019a), a atividade de Correspondência, tratada

nesse texto, teve por objetivo favorecer a relação da ordinalidade com a cardinalidade no

conceito de número, em que a estudante foi orientada a colar tampinhas de garrafa PET em

cartelas, nas quais estava representado um número (em ordem, do 1 ao 9), em tamanho ampli-

ado, identificando a quantidade correspondente. Como resultado da análise dessa atividade,

as autoras relatam que foi possível concluir que a estudante estava em processo contínuo da

construção do conceito de número, pois ela conseguiu fazer a correspondência até o valor 5

(cinco), evidenciando saber que, depois desse, os números representavam grandezas maiores.

Em outro trabalho, Aleixo e Grützmann (2019b) destacam que “[...] a pessoa com sur-

docegueira, por viver esta condição única, precisa desenvolver diversas habilidades para ob-

ter autonomia e inserir-se no mundo, requerendo um atendimento específico que atenda suas

necessidades” (p. 7) e enfatizam ainda que as estratégias de intervenção na sala de aula são
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muito importantes para estabelecer a comunicação. A atividade proposta teve início com al-

gumas discussões sobre o sistema monetário brasileiro. A estudante com surdocegueira de-

monstrou reconhecer o valor das cédulas, mas não conseguiu especificar o que era possível

comprar com cada uma delas. A partir disso, e com a ajuda da professora, ela recortou de

revistas produtos de seu interesse, depois a professora colocou os preços aproximados desses

produtos e forneceu as cédulas de brinquedo. A estudante então foi questionada sobre o valor

monetário de cada produto que escolheu e qual cédula de dinheiro deveria usar para comprar

o produto. A partir da análise da atividade, as autoras perceberam que a estudante começou a

dar significado para os números gradualmente, na medida em que eram relacionados a ques-

tões do cotidiano. Além disso, foi possível perceber que a estudante compreende que com as

cédulas de dinheiro é possível comprar objetos e mercadorias.

Galvão (2017) confeccionou materiais manipuláveis para a aplicação das atividades

elaboradas por ela, no intuito de abordar conceitos de geometria plana, em uma turma em que

havia uma estudante com surdocegueira. A autora chamou esse material de “Kit de Materiais

Manipuláveis Adaptados”, conforme ilustrado na Figura 2 a seguir, que é composto por uma

caixa contendo todos os materiais confeccionados por ela. Na imagem aparece a tampa da

caixa, toda personalizada e o seu interior, inclusive com os demais materiais que compõem o

kit.

Figura 2. Kit de Materiais Manipuláveis Adaptados

Fonte: Galvão (2017, p. 94).

O kit é composto pelas peças apresentadas no Quadro 2 a seguir, que são objetos de

fácil manipulação e que permitem a identificação da forma por meio do tato.
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Quadro 2. Peças que compõem o kit

Fonte: Galvão (2017).

De acordo com suas características, esses materiais permitem trabalhar conceitos de

geometria (área, perímetro, figuras planas etc.) com estudantes que possuem surdocegueira

em diferentes graus, bem como com os demais estudantes, contribuindo para melhorar a qua-

Peças regulares e irregulares

Quebra-cabeça com cinco peças

Quebra-cabeça para representação
do Teorema de Pitágoras

Tangram

Geoplano

Círculos de diferentes tamanhos



Benjamin
Constant

19
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276211, 2021

Educação matemática inclusiva e a surdocegueira: uma discussão a partir de aspectos destacados em pesquisas brasileiras

lidade dos processos de ensino e de aprendizagem de todos. Já o contrário, ou seja, materiais

pensados somente para os demais estudantes, nem sempre permitirão a participação daqueles

com surdocegueira, a depender das escolhas feitas. Galvão (2017) constatou que as estratégias

para o ensino de geometria plana adotadas mostraram-se adequadas, pois os materiais mani-

puláveis adaptados atenderam as necessidades da estudante com surdocegueira, por terem

sido confeccionados em cores vibrantes e com textura.

Santos (2019) confeccionou uma réplica do osso de Ishango em porcelana, almejando

que o estudante se envolvesse com a história por trás desse objeto, compreendesse o porquê

das marcações no osso e, além disso, que ele conferisse as marcações, envolvendo-se na ativi-

dade. Buscando explicar ao estudante que o homem primitivo utilizava objetos para fazer

transações comerciais, o autor exemplificou tal fato com algumas maçãs e pequenas pedras,

por meio de uma relação biunívoca entre ambas. Posteriormente, o estudante desenhou o

osso de Ishango, mantendo as características das marcações e, a partir do seu desenho, fez a

contagem das ranhuras representadas. Essa atividade possibilitou ao estudante compreender

que é possível associar objetos distintos por meio de uma relação entre si. Como forma de

associar o número à quantidade, foi abordada a ideia de contagem de ovelhas por meio das

ranhuras. Além disso, foi utilizado o Soroban14, considerando que esse objeto, voltado para o

ensino de cegos, auxilia na realização de cálculos matemáticos elementares, proporcionando

o aprendizado de operações básicas de aritmética e a compreensão do procedimento envolvi-

do no raciocínio por trás da manipulação do osso de Ishango.

14 “[...] instrumento de madeira ou plástico com hastes verticais, contendo contas deslizantes e uma barra horizontal fixa por
onde passam as hastes, sendo dividido pela barra horizontal em duas seções, na seção inferior apresenta 4 contas chamadas
ichidamas onde ichi significa um, na seção superior temos uma conta chamada de godama, onde go significa 5, a termino-
logia dama significa peça, conforme explicou Kato (1958)” (SANTOS, 2019, p. 93).

Figura3. Soroban

Fonte: Santos (2019).
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Baseado em outros autores, Santos (2019) salienta as mais diversas possibilidades de

uso desse material, destacando que ele pode ser empregado no ensino de todos os estudantes.

Quando o pesquisador percebeu que o estudante não possuía os conceitos matemáticos for-

mados, apresentando dificuldades em distinguir a quantidade que cada número representa-

va, teve que adiar o uso do Soroban. Dessa forma, o pesquisador refletiu sobre a necessidade

de readequar seu planejamento de forma a atender as necessidades do estudante com relação

à construção de conhecimentos aritméticos.

A partir de nossa análise aqui dos textos discutidos, foi possível constatar que houve

uma preocupação por parte dos autores, enquanto professores de Matemática, em promover a

aprendizagem de todos os estudantes envolvidos, tendo o cuidado de considerar as necessi-

dades, dificuldades e possibilidades desses estudantes ao elaborarem atividades com recursos

que favorecessem o desenvolvimento, principalmente, daqueles com surdocegueira. Temos

que destacar que ensinar um estudante com surdocegueira não é fácil, requer um tempo maior

que o habitual para planejar, efetivar e avaliar as ações.

7. Considerações finais

A surdocegueira ainda é pouco conhecida e estudada e mais raros ainda são os estu-

dos voltados à educação em Matemática desses estudantes. Tal constatação é, inclusive, expli-

citada nos trabalhos que analisamos. Nesse sentido, há que se ampliar o número de pesquisas

e, mais do que isso, o debate. Acima de tudo, esse também foi nosso interesse, de contribuir e

ampliar o alcance desse debate.

Cada caso de surdocegueira é único. Sendo assim, o estudante com surdocegueira

requer materiais adaptados segundo as suas necessidades específicas. Cada um dos trabalhos

analisados constitui um estudo de caso, com atividades elaboradas considerando as idiossin-

crasias de cada um dos estudantes participantes. Apesar de casos particulares, trazem contri-

buições e reflexões que podem ser assumidas como “ponto de partida” para a ação pedagógica

junto a estudantes surdos, cegos, com surdocegueira ou todos os demais, para as difíceis tare-

fas de se ensinar e aprender Matemática, ainda mais para estudantes para os quais nossas

formações iniciais em Matemática não contemplam estratégias docentes (BORGES; CYRINO;

NOGUEIRA, 2020).

Com esse estudo, tentamos consolidar a necessidade de se respeitar as possibilidades

e habilidades de cada um, em detrimento de apenas as impossibilidades, as incapacidades, em

qualquer instância da vida coletiva e, em particular, no ambiente escolar. Para proporcionar a
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aprendizagem a um estudante com surdocegueira (e de todo estudante, apoiado ou não, pela

Educação Especial) como forma de atender suas especificidades, precisamos, primeiramente,

buscar conhecer o estudante, o que ele já sabe. No caso do estudante em situação de inclusão,

esse conhecimento inicial deve incluir familiares e professores do Atendimento Educacional

Especializado, intérpretes-guias, professores de apoio, brailistas, enfim, outras pessoas envol-

vidas direta ou indiretamente no processo educacional, com o intuito de um trabalho colabo-

rativo, já que o entendemos como complexo.

No caso do estudante com surdocegueira, a ponto de partida deve ser conhecer de

que forma ele se comunica, pois sem comunicação não é possível conduzir o seu processo de

aprendizado. Ainda que em alguns casos tenhamos o apoio de outros profissionais no acom-

panhamento do cotidiano das aulas desses estudantes, ele continua sendo nosso estudante,

de nossa responsabilidade como todos os demais.

Como esses estudantes têm os sentidos de visão e audição comprometidos, é preciso

considerar as limitações visuais e auditivas do estudante, mas também pensar nas suas capaci-

dades. É preciso pensar em tarefas matemáticas com as quais seja estimulado o tato sempre

que possível, pois esse sentido é apropriado para qualquer grau de surdocegueira e, tarefas

sustentadas em materiais manipuláveis podem, inclusive, favorecer a aprendizagem dos de-

mais estudantes. Uma estratégia metodológica recomendada por Rodrigues (2006), a quem

corroboramos, é o trabalho em grupo, que pode favorecer a troca de experiências, proporcio-

nando a todos os estudantes uma aprendizagem conjunta, que considere as diferenças.

No ambiente escolar, deve ser respeitado o desenvolvimento de cada estudante, con-

siderando o nível e tipo de comunicação que o estudante com surdocegueira utiliza. E, diante

de tal complexidade de exigências para sua atuação, é coerente que nós, professores, façamos

uma análise contínua e atenta a todas as opções e estratégias adotadas com esses estudantes.

Os trabalhos analisados apresentam aspectos diversificados, como características e

desempenho de estudantes com surdocegueira com diferentes necessidades educativas, re-

cursos pedagógicos que podem favorecer o aprendizado de Matemática dos estudantes, bem

como algumas práticas nas aulas de Matemática, além de apontarem para o papel do professor

na sala de aula inclusiva.

Constatamos que, nos poucos trabalhos que encontramos sobre a temática, os autores

tiveram o cuidado de conhecer primeiramente o estudante, saber de suas origens, necessida-

des, dificuldades e possibilidades. Outro aspecto considerado pelos autores dos trabalhos ana-

lisados foi a busca por atividades que potencialmente contribuíssem para a efetividade do
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ensino, o que acabou por se confirmar com as investigações. Com a realização dessa pesquisa,

identificamos também que a educação, especialmente a educação em Matemática de estu-

dantes com surdocegueira, ainda é uma área incipiente de estudos. Precisamos de um número

cada vez maior de pessoas engajadas e, consequentemente, de estudos, para que os professo-

res possam contar com esses subsídios com a finalidade de repensarem suas práticas em sala

de aula, respeitando sempre o seu contexto, que é particular.

Para finalizar, e evitando passar uma falsa ideia de que o ensino de Matemática para

estudantes com surdocegueira seja uma tarefa menos complexa do que de fato é, gostaríamos

de destacar alguns aspectos. Em detrimento de nossas dificuldades, que não são poucas, te-

mos que nos manter disponíveis para receber a todos os estudantes em nossas aulas, sabendo

que a qualquer momento um estudante para quem nós não teremos respostas satisfatórias à

sua aprendizagem de antemão poderá ocupar nossas salas de aula. Defendemos também a

importância de valorizarmos as possibilidades de cada estudante, pois, do contrário, se focar-

mos apenas nas limitações, não favoreceremos a nossa busca por alternativas mais adequadas.

As limitações podem nos paralisar, enquanto as possibilidades nos movem em torno do desen-

volvimento nosso e dos estudantes. Por outro lado, apenas essa disponibilidade não será sufi-

ciente se não defendermos e cobrarmos: melhores condições de trabalho, com salas menos

numerosas principalmente quando da matrícula de estudantes com surdocegueira; investi-

mentos em recursos didáticos e infraestrutura predial, tecnológica etc.; formações docentes

iniciais e continuadas que contemplem as características e alternativas metodológicas mais

adequadas para esses estudantes; um número cada vez maior de políticas de apoio aos direitos

desses estudantes e às condições de trabalho docente; do apoio de profissionais especializa-

dos em Educação Especial etc.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a educação dos estudantes com deficiência visual em tempos de
pandemia de Covid-19. Na primeira parte do texto realizamos uma breve contextualização da situação vivenciada no ano
de 2020. Abordamos os reflexos da pandemia no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, e as especificidades
da educação a distância dentro desse cenário de isolamento. Apresentamos as características da educação e da
aprendizagem dos estudantes com deficiência visual, além dos desafios enfrentados por eles nesse contexto. Em um
terceiro momento, traçamos três possíveis realidades educacionais em função da pandemia do Covid-19 e apresentamos
alguns apontamentos sobre o retorno das atividades escolares, como a construção de protocolos escolares. Destacamos
que esse período de isolamento e educação a distância acentuou os processos de exclusão e falta de acessibilidade para
os estudantes com deficiência visual.

Palavras-chave: Deficiência Visual. Pandemia. Covid-19.

ABSTRACT
This paper aims to reflect on the education of students with visual impairments in times of Covid-19 pandemic. In the first
part of the text, we provide a brief contextualization of the situation experienced in the year 2020. We address the
reflexes of the pandemic in Brazil, specifically in the state of Rio de Janeiro, and the specificities of distance education
within this isolation scenario. We present the characteristics of education and learning for students with visual impairment,
in addition to the challenges, they face in this context. In a third step, we outline three possible educational realities due
to the Covid-19 pandemic and present some notes on the return to school activities, such as the construction of school
protocols. We emphasize that this period of isolation and distance education accentuated the processes of exclusion and
lack of accessibility for students with visual impairments.

Keywords: Visual Impairment. Pandemic. Covid-19.



Benjamin
Constant

2
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276201, 2021

A educação de pessoas com deficiência visual em tempos de Covid-19

1.Introdução

Em pleno século XXI, diante de todo avanço da ciência, das reformas e transformações

sociais, deparamo-nos com um vírus que provoca uma pandemia e afeta diversos setores da

sociedade em todo o mundo. Um vírus identificado e comunicado às autoridades de saúde no

mês de novembro do ano de 2019 pelo governo da China, que o detectou na cidade de Wuhan

– e que, em pouco tempo, alastrou-se por todo território mundial: o SARS-CoV-2, denominado

como “novo Coronavírus” que é responsável por causar a doença Covid-19 (BRASIL, 2020a). O

vírus se espalhou rapidamente por todo território mundial e, diante do seu alto índice de con-

taminação/contágio e infestação, as autoridades de saúde se viram reféns do isolamento físico

como uma das medidas para frear a disseminação da doença, além do uso de máscaras e da

melhoria nos hábitos de higiene.

Tendo como objetivo desafogar as unidades de saúde e hospitais, que passaram a se

sobrecarregar por todos os países atingidos pela pandemia, declarada pela Organização Mun-

dial de Saúde em 11 de março de 2020, Estados Unidos, Itália e Reino Unido iniciaram o comba-

te à pandemia com o chamado isolamento vertical. A medida consiste na paralisação de apenas

alguns setores da sociedade, mas, devido ao alto índice de evolução da infecção na popula-

ção, esses países passaram a adotar o isolamento horizontal, em que apenas serviços essenci-

ais da sociedade passam a funcionar (WERNECK; CARVALHO, 2020).

Devido ao grande número de pacientes necessitando de Unidades de Terapia Intensi-

va (UTI), alguns países, como a Itália, criaram protocolos de triagem dos pacientes com Covid-

19 para acesso à UTI, enquanto outros permaneceram à espera de uma vaga. Nessa perspectiva,

sem a disponibilização do aparelho conhecido como respirador mecânico, essencial aos paci-

entes contaminados pela Covid-19 em estado grave, os médicos que trabalharam na linha de

frente do combate à pandemia tiveram que escolher os pacientes que iriam para UTI, tendo

uma chance de se recuperar, enquanto outros aguardariam uma vaga com poucas chances de

recuperação. Esse processo de escolha de quem deve viver ou morrer é definido pelo filósofo

e historiador Achille Mbembe como “necropolítica” (MBEMBE, 2016). No Brasil, a Associação de

Medicina Intensiva Brasileira, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a Associação Brasi-

leira de Medicina de Emergência e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia são as

entidades que assinam o protocolo, que apesar dos critérios de triagem, busca não discriminar

grupos sociais (CAMARGO, 2020).

Nesse sentido, o protocolo serve para orientar os médicos na decisão de quem tem

mais chances de sobreviver indo para UTI. Os pacientes do chamado “grupo de risco” teriam
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menos chances de ocuparem essas vagas, pois provavelmente estariam mais debilitados e,

portanto, com menos chance de sobrevivência. Por outro lado, os pacientes que não apresen-

tam fatores que os enquadrariam no “grupo de risco” teriam mais chances de se recuperarem e

sobreviverem, ao ocuparem uma vaga na UTI.

As pessoas com deficiência ficaram de fora do chamado oficial “grupo de risco” das

complicações da Covid-19 (BERGAMIN et al, 2020) formado por idosos, pessoas com doenças

crônicas, e obesos, porém acabam também sendo vistas como possíveis pacientes com poucas

chances de sobrevivência, pois costumam apresentar outras comorbidades associadas. Dessa

forma, as pessoas com doenças raras e com deficiência se encontram em situação de grande

vulnerabilidade.

Há quatro fases para combater a pandemia causada pela Covid-19, conforme explicado

por Werneck e Carvalho (2020): a contenção, que seriam as estratégias para conter os casos quan-

do ainda são isolados; a mitigação, que seria a fase em que a transmissão ocorre, porém não se

sabe quem está com vírus e passa-se a fechar atividades coletivas como teatro, turismo, jogos

esportivos, festas, shows, shoppings e escolas, buscando diminuir a aglomeração de pessoas; e a

supressão, em que ocorre um isolamento mais agressivo no qual apenas os serviços essenciais

continuam abertos, como farmácias e mercados; e por fim, a recuperação, que seria o momento

de reestruturação e organização da sociedade, com a involução da pandemia.

A pandemia atingiu os diversos setores da sociedade e, com exceção dos serviços es-

senciais para manutenção da vida, toda a sociedade freou suas atividades buscando diminuir

a aglomeração de pessoas e consequentemente o contágio e a propagação do vírus. Com isso,

as instituições de ensino suspenderam as aulas presenciais e em seguida, tensionadas pelo

governo, iniciaram uma estratégia de ensino remoto, que deixou à margem do processo os

estudantes que não se adaptaram ao modelo utilizado, dentre eles, os estudantes com

deficiência visual (DV). Nesse sentido, buscaremos no presente texto, com base no contexto

em que o Brasil se encontra, traçar apontamentos que contribuam para a inclusão de estudan-

tes com deficiência e para a discussão das questões relativas à educação especial nesse perío-

do de pandemia, focando nossas reflexões especificamente em estudantes com DV.

2.O contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil

A pandemia advinda da Covid-19 traz um cenário novo para todos. No Brasil, a última

pandemia ocorreu nos anos de 1918 e 1919 com a gripe espanhola levando a óbito 35.240

pessoas no país (RIBEIRO; MARQUES; MOTA, 2020). Posteriormente, outras doenças foram e são
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motivos de preocupação no Brasil, como a dengue, a caxumba, o sarampo, entre outras. No

entanto, algumas dessas doenças já possuem vacinas e campanhas em prol de sua erradicação,

e por suas características de transmissão não provocaram sanções significativas na sociedade

como o isolamento físico, pois não têm a forma de contágio tão agressiva como a Covid-19.

As epidemias do século XXI juntas, como as provocadas pela SARS-COV, pela síndrome

respiratória do Oriente Médio (MERS), a gripe aviária (H5N1) e o ebola na África, provocaram

menos mortes que a pandemia provocada pela atual Covid-19, que no Brasil3 já se pode consi-

derar a maior tragédia sanitária (WERNECK; CARVALHO, 2020). A situação se agrava com o

atual governo federal neoliberal, que em meio à pandemia de Covid-19, lançou a campanha

publicitária “O Brasil não pode parar”4 incentivando a abertura de comércio, a circulação de

pessoas e a volta da economia (LEMOS; ASSIS, 2020).

O vírus teve seu primeiro caso identificado no Brasil em fevereiro de 2020. No mês de

março, as autoridades sinalizaram que o vírus passou a ser transmitido de forma comunitária,

quando já não se sabe quais indivíduos estariam contaminados e transmitindo o vírus. Nesse

mesmo mês, as instituições educacionais encerraram as suas atividades presenciais, a fim de

preservar a saúde de seus alunos e profissionais, uma vez que na escola o contato social é

inevitável.

 O sistema estadual de educação do Rio de Janeiro, a partir do Decreto n. 46.970, de 13

de março de 2020 (RIO DE JANEIRO, 2020a), interrompeu as atividades nas escolas estaduais.

Em 23 de março com o Decreto n. 46.980 (RIO DE JANEIRO, 2020b) incluiu o termo “adotar

medidas para possibilitar o ensino a distância”. Ambos os decretos citados foram revogados

pelo Decreto n. 47.006, de 27 de março, que retirou o trecho incluído no dispositivo anterior

sobre “adotar medidas para o ensino a distância”, mas manteve a suspensão das aulas.

A prefeitura do Rio de Janeiro seguiu a mesma medida sugerida pelo referido decreto

(RIO DE JANEIRO, 2020c), encerrando as atividades presenciais. As universidades e demais ins-

tituições fizeram o mesmo e, em pouco tempo, todas as instituições educacionais de ensino

presencial no país paralisaram suas atividades.

Em 13 de abril de 2020, o sistema estadual de educação iniciou suas atividades online

com os alunos da rede estadual utilizando a plataforma Google Classroom.5 Esta medida foi

3 O Ministério da Saúde divulgou que, até 8 de agosto de 2020 o Brasil alcançou o quantitativo de 100 mil mortes causadas
pela Covid-19. E em 18 de fevereiro de 2021, um total de 242.090 mortes.

4 A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou, em caráter de liminar, que a
campanha deixasse de ser veiculada pelo governo (BERTONI, 2020).

5 Plataforma da empresa Google destinada a alunos e professores. Parte do projeto Google for Education.
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fortemente contestada pelos sindicatos ligados à área da Educação, pois os professores não

tiveram capacitação para atuar com a modalidade de Educação a Distância (EaD). Nessa pers-

pectiva, diversas instituições educacionais de diferentes níveis de ensino passam a utilizar a

EAD com diversas ferramentas e estratégias com base nas Tecnologias da Informação e Comu-

nicação (TIC) em ambientes virtuais. Plataformas como Zoom, Instagram, Skype, Facebook e

Youtube passaram a ser utilizadas como ferramentas de interação para o ensino. WhatsApp e

Messenger passaram a ser utilizados com mais intensidade em função de sua comunicação

síncrona e assíncrona, porém tais possibilidades de comunicação só foram e são possíveis aos

estudantes que possuem acesso à internet.

Enquanto toda a sociedade se reorganizou em meio à pandemia, pesquisadores de

todo o mundo investiram em estudos para a criação de vacinas que pudessem imunizar a

população e erradicar a doença. Parcerias internacionais foram firmadas e durante o ano de

2020 algumas vacinas4 foram criadas e testadas.

Mediante todo esse cenário de crise sanitária provocada pela Covid-19, agravada por

uma crise política ocasionada por intensas trocas ministeriais e tensões entre os três poderes

da república e chefes do Executivo, alguns serviços básicos e de direito ficaram prejudicados.

Lemos e Assis (2020) apresentaram os dados do IBGE de 2018 em que 20,1% de residentes em

domicílio não têm acesso à internet; desse modo eles acabam sendo excluídos até do auxílio

emergencial (temporário) de R$ 600 garantidos pela Lei n. 13.982 de 2020 (BRASIL, 2020b), pois

não conseguem fazer o cadastro online. O mesmo acontece com a EaD, que em alguns cenários

e contextos, o processo de educação institucional está ocorrendo de forma online, não con-

templando de forma igualitária os estudantes e acentuando ainda mais o processo de exclu-

são. Isso porque os estudantes segregados em suas residências com acesso à internet e recursos

de acessibilidade podem participar da educação online, enquanto outros sem acesso à inter-

net e recursos de acessibilidade ficam isolados do convívio social virtual.

Cabe ressaltar que a EaD promovida por meio das novas TIC em ambiente online é

apenas um dos modelos possíveis, que ao longo da história surgiram amparados pelas TIC da

época (CARVALHO JUNIOR, 2013). O aumento considerável da educação institucional promo-

vida pelas TIC em ambiente virtual, em função da pandemia da Covid-19, passa a ser chamado

por alguns governos e professores de ensino remoto, talvez numa tentativa de descaracterizar

a EaD contestada por grande parte dos professores e sindicatos no formato promovido. A EaD

é a modalidade educacional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LD-

BEN) e pode ser estruturada por meio de diferentes modelos, estratégias e perspectivas. Desse
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modo, pode ser ofertada no formato online ou por meio de outras TIC como a televisão, rádio

ou por correspondência.

Essas tecnologias ainda podem ser utilizadas junto ao ensino presencial possibilitan-

do o ensino híbrido, que se configura como uma complementação entre o ensino presencial e

o ensino a distância. Entendemos o ensino remoto como um dos possíveis modelos da EaD.

Não encontramos produções sobre o ensino remoto em bases de dados como Scielo publica-

das antes da pandemia, o que evidencia uma nomenclatura empregada e popularizada em

função de todo o contexto vivenciado..

Diante de todo esse cenário, mais uma vez nossa sociedade mostra que a inclusão é

um processo infindável e deve ser lembrada em todos os momentos e realidades. A invisibili-

dade que os estudantes com deficiência sofrem na escola, quando têm seus direitos negados,

fica evidente no período de crise e pandemia em que a EAD é promovida pelas autoridades

competentes sem considerar as características sociais e cognoscitivas dos estudantes. Judith

Butler (2020) diz que o vírus não discrimina, mas as pessoas o fazem moldadas pelo capitalis-

mo, o racismo, a xenofobia e o nacionalismo, reforçados pela desigualdade.

Dessa forma, estudantes com deficiência que necessitam de acessibilidade e estudan-

tes em vulnerabilidade social mais uma vez são excluídos do processo educacional moldado

cada vez mais por políticas neoliberais excludentes. Santos (2020) alerta que as pessoas com

deficiência além de sofrerem com o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo, agora também

sofrem com o capacitismo, que seria justamente o que está acontecendo no Brasil atualmente,

com a discriminação e o não reconhecimento das necessidades especiais de estudantes com

deficiência para que possam desfrutar da escolarização em período de pandemia como qual-

quer outro estudante.

3. Os estudantes com deficiência visual na pandemia Covid-19

A educação institucional de estudantes com deficiência fica ainda mais vulnerabiliza-

da em meio à crise pandêmica. O processo histórico educacional desses estudantes tem como

característica um percurso de muitas lutas e movimentos sociais. Esses, que possuem identida-

des únicas e características específicas, têm seu direito à escolarização negado por falta de

acessibilidade e de planejamento das autoridades governamentais. O estudante com DV, es-

pecificamente, além da exclusão social (uma vez que não tem acesso à internet) ainda poderá

encontrar barreiras de acessibilidades para a interação em ambiente virtual, deixando de ter

acesso aos materiais e discussões que se estabelecem, pois nem todos têm em suas residências

os recursos de acessibilidade necessários.
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Os estudantes com DV podem ser cegos ou com baixa visão, sendo uma condição

congênita ou adquirida, o que faz com que diferentes estratégias, recursos de acessibilidade e

adaptação necessitem ser utilizados, a fim de contemplar as distintas formas de ver o mundo e

construir o conhecimento. Esses estudantes, devido ao comprometimento visual, possuem ca-

racterísticas específicas, dentre elas o sentido do “tato” (do toque) como um dos principais

meios de acessar e construir conhecimento. Para contas matemáticas, por exemplo, utilizam o

soraban7 (ou sorobã), enquanto para escrita, os estudantes cegos utilizam a reglete e o pun-

ção, ou a máquina de datilografia braille para escrever utilizando o Sistema Braille,8 sendo este

o seu principal meio de comunicação escrita. De acordo com Lupetina (2017, p. 14-15):

Ainda que tenhamos programas de computador que convertem o texto em áudio,
livro falado e ledores [pessoas que leem para outras, nesse caso, para os cegos], o
Sistema Braille ainda é o principal meio de informação do indivíduo cego. É através
do Sistema Braille que o sujeito cego tem acesso à leitura, escrita e que o possibilita
de realizar anotações diversas. A aprendizagem do braille pode ocorrer em qualquer
idade [...] Quanto à leitura do Sistema Braille, é importante compreender que, assim
como a leitura em tinta, trata-se de uma representação mental, que envolve enten-
der o significado da palavra, atribuindo significado às letras, ao símbolo, para culmi-
nar nas palavras e posteriormente na interpretação e compreensão do texto.

Enquanto os estudantes cegos utilizam o braille, os estudantes com baixa visão9 utili-

zam recursos ópticos para leitura e escrita manual, e dispõem de materiais adaptados com letra

ampliada e contraste de cores, buscando aproveitar o resíduo visual existente. Dentre os recur-

sos ópticos estão os óculos, as lupas, as lentes e as telelupas.

Além do tato, todos os demais sentidos remanescentes devem ser explorados de for-

ma a potencializar as informações obtidas pelos estudantes com DV. Em função do comprome-

timento da visão, esses estudantes podem possuir atrasos motores e necessitarem de auxílio

em sua locomoção, o que exige o contato físico de um guia vidente, por exemplo. O feedback

tátil, que o professor realiza ao tocar no aluno para mostrar como realizar determinado mo-

vimento corporal também é um recurso muito utilizado. Essas características deixam esses estu-

7 “O soroban pode ser utilizado também por indivíduos que não apresentam nenhum tipo de deficiência ou dificuldade de
aprendizagem. Por ser um instrumento palpável, ele possibilita a efetuação da conta matemática de forma mais concreta,
sendo um facilitador, principalmente para as crianças que estão iniciando o aprendizado da matemática. No caso das pessoas
com deficiência visual, o soroban é um instrumento de aprendizado indispensável e fundamental” (LUPETINA; OLEGARIO,
2016, p.78).

8 O Sistema Braille é um sistema de leitura e escrita com pontos em alto-relevo, que foi criado no ano de 1825 por Louis Braille,
um jovem cego francês, que apresentou o sistema ao diretor do Instituto Real dos Jovens Cegos em Paris (ABREU et al., 2008).

9 “Comprometimento do funcionamento visual em ambos os olhos, mesmo após tratamento ou correção [... ] possuem
resíduos visuais em grau que lhes permite ler textos impressos ampliados ou com uso de recursos ópticos especiais.” (LIMA;
NASSIF; FELIPPE, 2008, p. 8).
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dantes ainda mais vulneráveis nesse momento de pandemia de Covid-19, pois o contato físico

pode ser fundamental em alguns contextos e interação desses com os espaços, com as pessoas

e com o mundo ao seu redor.

O tato é a principal maneira de interação dessas pessoas com o mundo, e também
uma das formas de transmissão do vírus. Seja para a leitura, através do braile, ou da
locomoção, feita com o auxílio de bengalas, as pessoas cegas ou com baixa visão
precisam organizar os espaços e ter cuidados especiais com o armazenamento de
seus pertences e do álcool em gel. [...] Quem tem deficiência visual precisa ter cuida-
dos extras para reduzir o risco de contaminação nesses tempos de pandemia (REVIS-
TA NACIONAL DE REABILITAÇÃO, 2020, p. 1).

Nesse sentido, em tempos de pandemia de Covid-19, em que é preciso evitar o contato

físico e realizar o distanciamento, precisamos problematizar novas estratégias de aquisição da

informação para além do tato e refletir sobre as perdas e barreiras encontradas pelos estudan-

tes com DV, uma vez que utilizam o tato para realizar a locomoção, a leitura e a escrita do

braille e o uso do soroban. Para os estudantes que necessitam do tato, os cuidados com a

higiene precisam ser redobrados para reduzir as possibilidades de contaminação. De acordo

com a nota informativa de cuidados explicitada abaixo, em relação à Covid-19, para pessoas

com deficiência, cuidadores e familiares devem seguir cuidados específicos:

As pessoas com deficiência visual também usam bastante as mãos para leitura [brai-
lle] e reconhecimento de pessoas e objetos [reconhecimento tátil], devem muitas
vezes contar com o apoio de outras pessoas para guiá-lo. Nesse sentido, é importan-
te que aqueles que estão guiando a pessoa com deficiência visual realizem seus
cuidados básicos com a higiene (BRASIL, 2020c, p. 2).

Nessa perspectiva, os indivíduos que interagem com os estudantes com DV, como pro-

fessores, mediadores, cuidadores, fisioterapeutas, familiares, entre outros, precisam efetiva-

mente realizar os cuidados com a higiene e proteção ao vírus, pois são pessoas que, em diversos

momentos, tocam as mãos e os braços dos estudantes com DV, além de guiá-los auxiliando na

locomoção pelos espaços.

4. Diante do contexto: alguns apontamentos e considerações

Diante desse cenário delicado de pandemia provocada pela Covid-19, do atual con-

texto de crise política que afeta os diferentes setores da sociedade, das características específi-

cas dos estudantes com DV e das formas de organização educacional que as instituições estão

adotando, precisamos repensar nossas práticas pedagógicas e adotar medidas de proteção

com cuidados redobrados com a higiene.
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Nesse sentido, ao considerar o atual contexto brasileiro sem uma previsão certa da vaci-
nação de toda a população, surgem algumas inquietações sobre a educação formal de estudan-
tes da educação especial, especificamente os com DV, durante e após o período de pandemia.
São elas: como fica o atendimento educacional especializado durante a pandemia? Que tipo de
orientação e recursos a escola está promovendo a esses estudantes? Como promover a educação
formal aos estudantes com DV no período de pandemia?

 Essas inquietações são reforçadas pela crise política e sanitária vividas no Brasil, que
tornam incerto o período de volta às aulas presenciais e possibilitam três diferentes realidades
possíveis: a) Volta às aulas por meio da EaD; b) Volta às aulas presenciais após a vacinação de
toda a população e a pandemia controlada; e c) Volta às aulas presenciais sem a vacinação de
toda a população, mas com a pandemia controlada. Apesar de termos conhecimento de esco-
las que voltaram às suas atividades presenciais em meio à pandemia, entendemos que não
cabe a volta às aulas presenciais sem a vacinação de toda a população e sem o controle da
pandemia pelas autoridades responsáveis.

Em ambas as realidades, a escola, os professores e toda a comunidade escolar não
serão os mesmos. Centenas de membros da comunidade escolar terão perdido entes queridos,
estarão com uma nova formação e estrutura familiar, aprendendo a viver em um novo contex-
to e realidade em meio à volta das atividades na sociedade. Todo o tempo de isolamento físico
em suas casas provocará mudanças significativas em suas identidades.

Quanto à volta às aulas por meio da EaD, é importante salientar que os ambientes
virtuais e as TIC utilizadas precisam ser acessíveis, que a escola deve promover a acessibilida-
de dos estudantes e que precisa ser oferecida capacitação aos professores para possibilitar
um ensino inclusivo, com recursos como a audiodescrição em vídeos e imagens, e a disponi-
bilização de documentos acessíveis. Cabe ressaltar que a EaD pode ser promovida por meio
de plataformas virtuais, via correspondência (apostilas e livros em braille, por exemplo), via
rádio, ou por meio de todos esses recursos combinados, mas não necessariamente apoiada
apenas na internet. Também pode ser utilizada junto ao ensino presencial, que seria o cha-
mado ensino híbrido. Há diferentes modelos de EaD e a escola deve promover o modelo que
melhor se adapta às situações atuais e às necessidades dos estudantes. Certamente os estu-
dantes terão perdas nesse modelo educacional, mas também apresentarão ganhos a partir
de novas experiências oportunizadas pelas TIC.

Outro ponto importante é o envolvimento da família nesse processo de EaD. Estudan-
tes com DV podem precisar de auxílio dependendo de sua faixa etária e características. Esse
grupo também pode ter outras deficiências associadas como os estudantes surdocegos e com
deficiência múltipla sensorial visual. Eles precisarão de um apoio mais próximo e significativo,
e a família precisará ser orientada pelos profissionais envolvidos para facilitar a mediação

entre professor e aluno.
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A orientação dos professores aos familiares é de extrema importância, pois os respon-

sáveis podem não saber manusear recursos de acessibilidade e os alunos sozinhos podem não

conseguir acompanhar e se mostrarem desmotivados. Dentre os recursos10 que podem auxiliar

a educação de estudantes com DV estão o teclado virtual, o narrador do sistema Windows, o

alto contraste, os leitores de tela, o sistema Dosvox, os ampliadores de tela, o Balabolka, o

Braille Fácil, o Monet e a Prancha Fácil.

A EaD pode ser promovida aos estudantes com DV desde que sejam respeitadas suas

necessidades. Além disso, o professor precisa estar atento para orientar os demais estudantes

que enxergam e disponibilizar materiais didáticos acessíveis. Em grupos de discussão virtuais,

por exemplo, que podem acontecer em diferentes ferramentas de comunicação síncronas e

assíncronas como os fóruns virtuais, o WhatsApp, o Messenger, entre outros, os professores

precisam criar regras para que todos os estudantes participantes façam a audiodescrição das

imagens que postarem. Os leitores de tela não descrevem as imagens e os estudantes com DV

acabam sendo excluídos da discussão. O professor, que conduzirá o processo de educação

virtual, deve orientar a todos os estudantes para promover um ambiente inclusivo.

A segunda realidade mencionada, com a volta às aulas presenciais após a vacinação

de toda a população e a pandemia controlada, ainda exigirá adaptações significativas de toda

a comunidade escolar, adequando-se à nova realidade, aos novos sujeitos e às tensões sociais

frutos da pandemia. Apesar da possível segurança proporcionada por essa realidade, toda a

sociedade se restabelecerá economicamente, reconstruindo um novo cenário pós-pandêmico

em meio à herança social deixada pelo vírus, como a necessidade de reestruturação familiar, o

desemprego, a falta de moradia, a fome etc.

A terceira realidade mencionada de volta às aulas presenciais sem a vacinação de toda a

população, mas com a pandemia controlada, é a que consideramos mais crítica pelo perigo que

ainda irá pairar pela possibilidade de um novo surto a qualquer momento. E mesmo com a vaci-

nação de toda a população, a nossa sociedade terá que se reinventar com novos hábitos e costu-

mes para garantir a prevenção de novos surtos e contágio pelo vírus, que pode sofrer mudanças.

Nesse sentido, orientamos a criação de protocolos específicos entre os profissionais

de cada comunidade escolar, considerando as diferentes realidades de corpos, de sujeitos, de

culturas da escola. Esses protocolos devem levar em consideração as realidades de vida de

cada estudante e suas necessidades. No Quadro 1, apresentamos algumas informações que

podem contribuir para a criação de protocolos específicos para cada escola. Nossos aponta-

10 Os recursos mencionados no texto são aprofundados e discutidos em Della Líbera e Silva (2019).
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Quadro 1 – Sugestões para a formulação de protocolos escolares

Fonte: Elaborado pelos autores

mentos terão como reflexão os estudantes com DV e suas características. Não nos prendemos a

uma faixa etária ou ano de escolaridade especificamente, pois acreditamos que cada equipe

pedagógica deve pensar seu protocolo conforme o seu contexto e a sua realidade. Dessa for-

ma, nossas contribuições são para pensar a escola como um todo.

Importante salientar que antes da volta às aulas presenciais e nos primeiros dias de

aula, a escola deve fazer todo um trabalho de conscientização e orientação com toda a comu-

nidade escolar visando à higienização e à proteção de todos. Sugere-se que tais orientações

sejam desenvolvidas pela escola constantemente.

1 
Garantir que toda a comunidade escolar tenha acesso a produtos de higiene como álcool, água e 
sabão. Espalhar pontos de álcool gel pela escola e orientar que os estudantes andem com seu 
próprio repositor de álcool pessoal. 

2 Garantir que os funcionários tenham equipamentos de proteção adequados ao nível de risco, sendo 
treinados e informados sobre o uso correto do referido equipamento de proteção. 

3 

Evitar aglomerações no horário de entrada, saída e recreio. A escola pode organizar horários 
diferentes para as turmas. Exemplo: Uma turma entra às 7h; outra às 7h30. 
Da mesma forma, deixar que os estudantes façam seus lanches em momentos distintos durante o 
período escolar. 

4 Inserir marcações de distanciamento físico no chão, calçada e demais ambientes da escola. Essas 
marcações devem ser em alto-relevo para identificação dos estudantes com DV. 

5 

Que o uso do banheiro seja restrito a um aluno por vez. No caso de troca de vestimenta e higiene 
corporal devido à atividade física, que os alunos sejam orientados a ir com a roupa da atividade e 
no final frequentem os vestiários em grupos menores. Se possível, que as atividades sejam no 
final do dia, pois os alunos podem realizar a higiene em casa, evitando aglomerações. 

6 

Turmas com muitos alunos podem funcionar em dinâmica de escala para evitar aglomerações na 
sala de aula. Uma turma com 50 alunos, por exemplo, pode ser dividida em dois grupos de 25 
alunos, estudando em dias intercalados. Os dias que os alunos não estão na escola, podem realizar 
atividades em casa, orientados pelos professores. Nesse caso, seria uma educação hibrida com 
EAD e presencial. 
A divisão das turmas visa a diminuição do quantitativo de alunos na sala e a permanência no 
ensino presencial seria preferível. 

7 As carteiras das salas de aula devem ser posicionadas em distâncias seguras com dois metros 
entre elas. Os ambientes devem ser ventilados, evitando-se janelas e portas fechadas. 

8 

As reuniões com professores, funcionários e responsáveis, sempre que possível, devem ser 
preferencialmente de forma virtual. Priorizar circulares expostas em ambientes da escola para 
repassar informações. Os murais da escola podem ser resgatados. Um desses murais pode ser 
colocado na porta da escola com informações para evitar perguntas e aglomerações dos 
responsáveis. 

9 Devem ser disponibilizadas máscaras aos alunos ao chegarem à escola. A máscara deve ser 
utilizada durante todo o período escolar por todos da comunidade escolar. 

10 Os profissionais cuidadores, guia vidente ou guia intérprete, que atuam com os estudantes, devem 
realizar a higienização das mãos frequentemente. 

11 

Se algum trabalhador começar a ter sintomas compatíveis com a doença, o superior deve ser 
imediatamente informado e o profissional deve ser liberado e avaliado por um profissional de 
saúde. Esse não deve retornar ao local de trabalho até que tenha passado os 14 dias de 
isolamento após recuperação do quadro sintomático.  

12 
Orientar a limpeza das bengalas, cadeiras de roda, andadores e sapatos ao chegarem na escola e 
ao em casa. Um pano com água sanitária, desinfetante ou álcool na porta da escola, das salas, dos 
banheiros, da secretaria pode ajudar. 

13 

Os estudantes com DV, principalmente os mais novos, podem apresentar comportamentos 
autoestimulatórios, levando as mãos aos olhos com frequência. Sugerimos que a escola elabore 
cartilhas de orientação aos responsáveis e estudantes para tentar inibir tal comportamento. A 
utilização de óculos pode ser uma barreira e uma sinalização para lembrar os estudantes de não 
tocar nos olhos. 
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5. Considerações finais

No presente texto, buscamos refletir sobre o cenário de pandemia mundial, que no

Brasil se agrava devido à crise política a qual vivemos. Crise que se reflete em todos os setores

da sociedade, dentre eles o educacional. Diferentes sistemas de ensino estão se organizando e

buscando ofertar a educação institucionalizada por meio da EaD em meio à pandemia, mas

desconsidera o contexto de desigualdade brasileiro e a diversidade de corpos e sujeitos que

compõem a comunidade escolar.

Nesse sentido, os sistemas educacionais acabam promovendo uma EaD padroniza-

da sem acessibilidade e atenção aos estudantes com deficiência, desconsiderando suas ca-

racterísticas e necessidades de recursos tecnológicos. Esse contexto faz com que a educação

especial retroceda à fase da história da educação especial conhecida como integração, quan-

do os estudantes poderiam participar da escola desde que se adaptassem a ela. O que esta-

mos assistindo em meio à pandemia é o desrespeito ao direito à educação das pessoas com

deficiência, que têm o seu direito negado pela falta de planejamento do governo e acessibi-

lidade.

O estudante com DV, foco de nossas reflexões, tem características de aprendizagem

singulares e necessita de recursos ópticos e tecnológicos para promover a acessibilidade, seja

na educação presencial ou na EaD. A família e os responsáveis precisam ser orientados nesse

processo, pois serão os mediadores e motivadores dos estudantes nesse período.

Diante de todo esse contexto, imaginamos três cenários possíveis devido à pandemia

causada pela Covid-19 e apresentamos reflexões e apontamentos para a construção de proto-

colos educacionais, tendo como foco os estudantes com DV. Apesar disso, é importante ressal-

tar que outros funcionários e professores com DV também devem ser considerados em todo

esse processo. Acreditamos que cada escola, considerando seu contexto, realidade e os mem-

bros de sua comunidade, deve construir seu próprio protocolo. Não buscamos esgotar aqui a

discussão, ou criar uma cartilha a ser seguida, e sim realizar alguns apontamentos que podem

contribuir para a construção desses protocolos escolares, visando uma escolarização digna,

igualitária, inclusiva e segura.
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RESUMO
A deficiência visual, que abrange indivíduos cegos e com baixa visão, é uma das principais deficiências relatadas,
acometendo cerca de 2,2 milhões de pessoas no mundo, das quais mais de dois terços vivem em países de baixa ou
média renda. A pandemia de COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, apresenta-se como um cenário desafiador para essa
população vulnerável, com impactos adversos à saúde e adversidades diárias, que poderiam ser evitadas por meio de um
planejamento comunitário mais inclusivo. Esses indivíduos, em sua maioria, vão reconhecer o mundo por meio do tato,
utilizando as mãos para ler, locomover-se e identificar o mundo à sua volta. Soma-se a esse cenário o fato de que uma
parcela importante desses indivíduos possuem múltiplas deficiências, muitas vezes também associadas a comorbidades
pré-existentes, com destaque para diabetes mellitus, uma das principais causas de cegueira em adultos. O atual cenário
representa não só um desafio para indivíduos cegos e com baixa visão, mas uma oportunidade para o desenvolvimento
de estratégias inclusivas em saúde.

Palavras-chave: COVID-19. Deficiência. Cegueira. Baixa visão. Emergência em saúde pública. Inclusão.

ABSTRACT
Visual impairment, which includes the blind and those with low vision, is one of the main reported disabilities, affecting
approximately 2.2 million people worldwide, of whom more than two thirds live in low- or middle-income countries.
COVID-19 pandemic, caused by SARS-CoV-2, presents itself as a challenging for this vulnerable population, with adverse
health impacts and daily adversities, which can be avoided through a more inclusive community planning. Most of these
disabled people will recognize the world through touch, using their hands to read, move around and identify the world.
In addition to this scenario, the fact that an important portion of those individuals has multiple deficiencies, often also
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associated with pre-existing comorbidities, with emphasis on diabetes mellitus, one of the main causes of blindness in
adults. The current pandemic represents not only a challenge to seek blind and low vision people, but an opportunity for
the development of inclusive health strategies.
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1. Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que a deficiência é uma questão de

saúde pública, direitos humanos e desenvolvimento social (ARMITAGE; NELLUMS, 2020; WORLD

HEALTH ORGANIZATION, 2015). Parte do desafio da equidade em saúde está no enfrentamen-

to do modelo biomédico predominantemente reducionista, que define as pessoas exclusiva-

mente de acordo com o diagnóstico de suas deficiências ou diferenças, sem levar em conta

aspectos econômicos, sociais e culturais (ARMITAGE; NELLUMS, 2020; KRAHN; WALKER; COR-

REA-DE-ARAUJO, 2015; THE LANCET, 2019; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015).

Inicialmente identificada na China, a doença causada pelo coronavírus (COVID-19),

disseminou-se por diversos continentes do mundo, atingindo o Brasil em 27 de fevereiro de

2020. A partir de 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou pan-

demia no Brasil, apresentando-se como um novo desafio para a população com deficiência

(BASTOS et al., 2020; CRODA et al., 2020). Considerando-se a alta taxa de transmissibilidade e a

elevada disseminação (LI, Q. et al.; LI, X. et al, 2020) no Brasil, até a segunda semana de agosto

de 2020 foram notificados mais de três milhões de casos com cerca de 100 mil óbitos nas 27

unidades federativas do país (BRASIL, 2020).

Embora a deficiência não esteja inerentemente ligada ao aumento do risco de contra-

ir a infecção pelo SARS-CoV-2, em recentes emergências de saúde as pessoas com deficiência

possuíam cerca de quatro vezes mais chances de sofrer ferimentos ou morrer que pessoas sem

deficiência, não por sua posição “vulnerável” mas porque a política, o planejamento e as práti-

cas de saúde não consideram suas necessidades (ARMITAGE; NELLUMS, 2020; KRAHN; WALKER;

CORREA-DE-ARAUJO, 2015; PINEDA; CORBURN, 2020). Além disso, durante a atual pandemia,

esses indivíduos podem ter dificuldades em praticar medidas preventivas de rotina pela natu-

reza de algumas deficiências (KUPER et al., 2020; TURK; MCDERMOTT, 2020). Por exemplo, as

pessoas que dependem de assistência com cuidados pessoais não conseguirão manter o dis-

tanciamento físico, enquanto outras podem ter dificuldade em comunicar os sintomas da do-

ença, resultando em atraso no diagnóstico, propagação adicional do vírus e agravamento do

quadro clínico (COURTENAY; PERERA, 2020; TURK; MCDERMOTT, 2020). Até o momento existe
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uma lacuna de publicações com o objetivo de descrever ou quantificar o impacto da COVID-19

na saúde de pessoas com deficiência (COURTENAY; PERERA, 2020; LUCKASSON; SCHALOCK,

2020; NEGRINI et al., 2020; OLULANA et al., 2020; RODRÍGUEZ-COLA et al., 2020; STILLMAN et al.,

2020; TURK et al., 2020; TURK; MCDERMOTT, 2020).

Nos estudos realizados com população de indivíduos com lesão medular, a dificulda-

de na detecção diagnóstica diante das diversas manifestações clínicas é um obstáculo para o

reconhecimento da COVID-19 (NEGRINI et al., 2020; RODRÍGUEZ-COLA et al., 2020; STILLMAN

et al., 2020). Também há dificuldade para acessar informações e adaptar a rotina às restrições

impostas pelas medidas de distanciamento social, interrupção de tratamentos e cuidados do-

miciliares e ambulatoriais direcionadas às pessoas com deficiências intelectuais (COURTENAY;

PERERA, 2020; LUCKASSON; SCHALOCK, 2020; TURK et al., 2020).

Olulana et al. (2020) indicaram uma alta taxa de mortalidade relacionada à infecção

pelo SARS-CoV-2 em indivíduos com deficiência, não institucionalizado em 369 condados dos

Estados Unidos da América (EUA). Esses resultados são explicados por essa população apresen-

tar maior associação com fatores de risco para COVID-19, como obesidade, falta de atividade

física, diabetes e doenças cardiovasculares. Soma-se a esse cenário as situações agravadas

pela pandemia, como a dificuldade de ter uma vida independente, com limitações de trans-

porte, acesso a bens e serviços, oportunidade reduzida para cuidados diários e serviços essen-

ciais (OLULANA et al., 2020).

Apesar de publicações restritas sobre pessoas com deficiência, com o aumento do

número de casos de COVID-19 no mundo, a hipótese provável é que o número de pessoas com

deficiência acometidas pelo SARS-CoV-2 também aumentará (WORLD HEALTH ORGANIZATI-

ON, 2019). Nesse contexto, encontram-se em situação vulnerável os indivíduos cegos ou com

baixa visão, uma das principais deficiências que acomete cerca de 2,2 milhões de pessoas no

mundo, das quais mais de dois terços vivem em países de baixa ou média renda (BOURNE et al.,

2017; SPENCER et al., 2009).

2. População cega e com baixa visão e a COVID-19

Embora tenha diminuído a prevalência da cegueira (moderada ou grave), de 1990 a

2015 no mundo, o número de pessoas com deficiência visual pouco mudou devido ao cresci-

mento e envelhecimento da população total. Dentre as principais causas de cegueira, em to-

das as idades, destaca-se a catarata, seguida por erro de refração não corrigido, glaucoma,
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degeneração macular relacionada à idade, opacidade da córnea, tracoma e retinopatia diabé-

tica (BOURNE et al., 2017; COUTO JUNIOR; OLIVEIRA, 2016; SPENCER et al., 2009).

No Brasil, dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) mostram que 18,6% da popu-

lação brasileira possuem algum tipo de deficiência visual e mais de 500 mil pessoas são cegas

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Nessa população ainda é fre-

quente a combinação de duas ou mais deficiências graves, como a deficiência de movimento

cognitivo e sensorial; a associação de comorbidades preexistentes também merece atenção,

com destaque para diabetes mellitus, uma das principais causas de cegueira em adultos (BOUR-

NE; et al., 2017; SENJAM, 2020; SPENCER et al., 2009). Diabetes mellitus é uma das condições

crônicas mais prevalentes na população, com complicações multissistêmicas, incluindo a reti-

nopatia. Estudos preliminares apontam que pessoas com diabetes são mais suscetíveis a apre-

sentar quadros graves de COVID-19, por motivos a serem elucidados, mas com o provável

envolvimento da enzima conversora da angiotensina 2 (ECA2) (YAN et al., 2020).

Durante a pandemia, os impactos adversos à saúde das pessoas cegas ou com baixa

visão somam-se às adversidades diárias que, de maneira geral, poderiam ser evitadas a partir

de um planejamento comunitário mais inclusivo, com a implementação de estratégias univer-

sais de acesso a bens e serviços, e o compromisso de todas as esferas governamentais com o

acesso igualitário (PINEDA; CORBURN, 2020; SENJAM, 2020). Esses indivíduos, em sua maioria,

vão reconhecer o mundo por meio do tato, ao utilizar as mãos para ler, locomover-se e identi-

ficar o mundo à sua volta, ou seja, um ambiente de risco durante uma pandemia. Diversos

estudos demonstram a persistência do SARS-CoV-2 em diferentes superfícies, com a identifica-

ção de partículas virais viáveis por até 72 horas após a exposição, de acordo com o tipo de

material (KAMPF et al., 2020; REN et al., 2020; VAN DOREMALEN et al., 2020).

O enfrentamento da pandemia não pode ser mais um fator que acelere a desigualda-

de e a marginalização desses indivíduos. A academia, clínicos, gestores e autoridades em saú-

de devem trabalhar para o desenvolvimento de uma resposta humanitária inclusiva.

3. Novo desafio para velhos problemas

Os desafios que se apresentam para a população com deficiência, a partir da COVID-

19, não são novos, mas são exacerbados pela falta de investimento em políticas sociais, econô-

micas e de saúde mais inclusivas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015; 2020). Políticas e
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programas devem ser implementados para evitar maiores perdas e danos para este grupo. Para

garantir a proteção dessa população são necessárias orientações para o planejamento de saú-

de inclusivo para a pandemia da COVID-19 (ARMITAGE; NELLUMS, 2020; KUPER et al., 2020; THE

LANCET, 2019).

Destacamos alguns pontos-chaves para o enfrentamento da pandemia de forma in-

clusiva com foco na população cega e com baixa visão, mas que também podem ser aplicados

a outros grupos de indivíduos com algum tipo de deficiência.

Participação na tomada de decisões

Estratégias de combate à COVID-19 devem ser aplicadas em toda a população, bem

como a inclusão de organizações de cegos e indivíduos com baixa visão na tomada de deci-

sões. Nas diferentes esferas, a implementação de políticas públicas também deve ser garantida

para que as necessidades desse público-alvo sejam atendidas adequadamente, e seus direitos

e dignidade respeitados (KUPER et al., 2020; SCHIARITI, 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION,

2020). As respostas devem ser inclusivas, priorizando os princípios do acesso universal, bem

como a convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (SCHIARITI, 2020).

É necessário que as pessoas com deficiência, em respeito à sua percepção e compreen-

são sobre como lidar com crises como a atual pandemia, possam fazer suas próprias escolhas

em relação a todos os aspectos dos planos de enfrentamento da COVID-19 (ARMITAGE; NELLU-

MS, 2020; PINEDA; CORBURN, 2020). Especialmente em períodos de pandemia, é preciso que os

indivíduos com deficiência visual participem ativamente das decisões relativas à assistência e

das medidas a serem implementadas, a fim de auxiliar as atividades cotidianas (individuais ou

coletivas) no planejamento inclusivo da saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015; 2020;

WID, 2020).

Acessibilidade e a garantia dos direitos

Uma sociedade verdadeiramente inclusiva pressupõe homens com ideias e ações inclu-

sivistas. A informação e o conhecimento são direitos inalienáveis; direitos pertencentes a todos

os grupos e classes sociais, independentemente de qualquer questão ou desvalia que os afete. A

informação e o conhecimento abrem discussões, ampliam conceitos e conscientizam diferentes

pessoas e parcelas de uma mesma sociedade. Assim, é preciso garantir que as pessoas com



Benjamin
Constant

6
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276203, 2021

Covid-19 e indivíduos cegos e com baixa visão

deficiência tenham acesso contínuo a serviços essenciais, em especial aos de saúde, social e

econômicos (ARMITAGE; NELLUMS, 2020; TURK; MCDERMOTT, 2020; WORLD HEALTH ORGANI-

ZATION, 2020; WID, 2020).

Durante o fechamento ou restrições de serviços, estratégias de apoio para atender as

necessidades da vida diária devem ser praticadas, incluindo o acesso ao alimento, à moradia, à

assistência médica e o apoio a necessidades individuais específicas (PINEDA; CORBURN, 2020;

VIDELEFSKY et al., 2019). A adoção de medidas de quarentena e lockdown podem interromper

subitamente o sistema de apoio, incluindo assistência pessoal e possíveis dificuldades econô-

micas com graves consequências para a saúde e o bem-estar (NEGRIN et al., 2020; RODRÍGUEZ-

COLA et al., 2020). Na pandemia, a falta de disponibilidade e acesso aos serviços oftalmológicos

pode agravar o quadro de deficiência visual (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTA-

TÍSTICA, 2010; YAN et al., 2020). De fato, pessoas com deficiência visual são vulneráveis a lesões

por quedas, levando a problemas médicos secundários como fraturas ósseas, por exemplo

(WOOD et al., 2011).

A partir da garantia de renda e da preservação do trabalho durante a pandemia, o

apoio econômico é fundamental para autônomos ou desempregados, a fim de amortecer o

aumento do custo de vida das pessoas com deficiência. Exemplos de custos extras incluem

entregas em domicílio e/ou contratação de apoio privado devido à suspensão de serviços

públicos em uma população que já possui condições socioeconômicas e de saúde precários,

especialmente em países de média e baixa renda (BANKS; KUPER; POLACK, 2017; VIDELEFSKY

et al., 2019). Também é sabido que indivíduos com deficiência possuem mais gastos mensais do

que a população sem deficiência, o que dificulta a geração de renda e o planejamento a longo

prazo, tornando-os altamente vulneráveis a choques econômicos como a atual pandemia por

coronavírus (JOHN; THOMAS; TOUCHET, 2019).

Nesse contexto, é vital que todos recebam garantias para subsistir, tanto os profissio-

nais quanto os familiares envolvidos nos cuidados dos indivíduos que necessitam de apoio

para a realização das suas atividades cotidianas (PHILLIPS et al., 2020; TURK; MCDERMOTT,

2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Incluímos aqui o cuidado familiar não remune-

rado, que continua sendo uma peça importante na prestação de cuidados para indivíduos com

deficiência (necessidade de assistência pessoal ou o apoio de outras pessoas na execução de

atividades diárias básicas e instrumentais), especialmente para um indivíduo com deficiência

visual cega ou grave, como atravessar a rua, comprar mantimentos, cuidados pessoais com a

higiene etc. (PHILLIPS et al., 2020).
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Acesso à informação em saúde

Pessoas com deficiência visual são comumente discriminadas e estigmatizadas, resul-

tando em iniquidades no acesso à informação e aos serviços de saúde (WORLD HEALTH ORGA-

NIZATION, 2015). A pandemia trazida pelo SARS-CoV-2 nos expôs a graves desafios. Os

indivíduos cegos ou com baixa visão, fatia da sociedade quase sempre invisível em tempos

normais, tornam-se ainda mais vulneráveis nesses dias em que um avassalador turbilhão de

comunicados, medidas governamentais, preceitos de higiene e desencontro de

opiniões confundem a população, prestando um desserviço (OKONKWO et al., 2020). O conhe-

cimento científico, único elemento a ser considerado, precisa chegar a todas as partes e por

todas as vias, levando em consideração não só as deficiências, mas a posição sociocultural do

indivíduo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020).

Um aspecto chave na prevenção da infecção pelo SARS-CoV-2 é a informação de qua-

lidade sobre as mais diferentes medidas empregadas e a atual situação do país e do mundo

(ARMITAGE; NELLUMS, 2020; CASTRO et al., 2020; KUPER et al., 2020; PINEDA; CORBURN, 2020).

Apesar do grande número de informações e anúncios para a conscientização sobre a COVID-

19, elas não são acessíveis ou direcionadas ao público cego ou com baixa visão, sendo basea-

das em estratégias visuais pouco acessíveis. Os anúncios atuais têm como foco principal o

público em geral; não são adequados para as pessoas com deficiência visual. Todas as informa-

ções públicas e de bem-estar, incluindo coletivas de imprensa e anúncios de serviço público,

devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, em meios de comunicação de grande au-

diência, em formatos de áudio e textos em braille de conformidade com os padrões de acessi-

bilidade (SENJAM, 2020; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2020). Inclusive, deve-se levar em

conta que a taxa de alfabetização desses indivíduos é baixa em comparação às pessoas sem

deficiência visual, com índices que podem chegar a 80% em alguns países (BANKS; KUPER;

POLACK, 2017; SENJAM, 2020). É essencial que toda a informação elaborada e divulgada sobre

COVID-19 também considere o público com deficiência, ou seja, as mensagens devem ser cla-

ras, objetivas e de fácil acesso, pois existem diversas especificidades da baixa visão, desde

grupos heterogêneos com variada acuidade visual a condições como a surdocegueira (BOUR-

NE et al., 2017; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).

Informações específicas sobre a pandemia para indivíduos com deficiência são restri-

tas e difíceis de serem encontradas em páginas oficiais dos órgãos de saúde, em todas as esfe-

ras governamentais (MESA VIEIRA et al., 2020). As ações de comunicação em saúde não devem

se restringir a organizações de pessoas com deficiência, mas devem fazer parte da estratégia

de comunicação em saúde das secretarias municipais, estaduais e do Ministério da Saúde (MS),
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para que informações seguras e de qualidade estejam disponíveis a esses indivíduos, não só

pela deficiência, mas também por seu contexto social, econômico e cultural.

Levantamentos realizados em páginas de pesquisa na internet demonstram que hou-

ve um aumento, por parte das pessoas com deficiência, na busca por informações, realizando

buscas relacionadas ao seu provável risco de aquisição da doença e de fatores de morbimorta-

lidade para COVID-19 (THELWALL; LEVITT, 2020).

Ao reportar as suas experiências em entrevistas concedidas a entidades internacio-

nais, como a International Disability Alliance (IDA), indivíduos cegos de diferentes países rela-

tam a falta de apoio governamental, de informação e de tecnologias que se adequem às suas

necessidades e peculiaridades, como as pessoas surdocegas que dependem apenas do tato

para se comunicarem, por exemplo (INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE, 2020a; 2020b).

Portanto, existe uma demanda urgente para que se disponibilize conteúdo para a população

cega e com baixa visão, e para que os sites também sejam adaptados para essa população

(SHEW, 2020).

Como as pessoas com perda visual dependem do sentido tátil para realizar as suas

atividades rotineiras, a hipótese é que haveria um risco maior de infecção por SARS-CoV-2. Há

uma carência de informações inclusivas básicas sobre aspectos práticos da prevenção, como a

desinfecção de dispositivos auxiliares como as bengalas após o uso, assim como a desinfecção

de dispositivos para melhorar a acuidade visual, como as lupas usadas para a leitura, seja de

uso individual ou coletivo (SENJAM, 2020; WID, 2020). Por isso é essencial que as informações

inclusivas abordem a importância de lavar as mãos com frequência, principalmente após tocar

em mapas táteis, corrimãos e maçanetas, e a necessidade do uso constante do álcool em gel

70%, limpar objetos com água e sabão (ou álcool 70%), incluindo a bengala e a cadeira de

rodas.

Ao receber ajuda, recomenda-se que a pessoa com deficiência visual procure apoiar-

se no ombro de outro indivíduo, mas evite tocar em suas mãos ou cotovelo. Outra forma de

evitar qualquer contato físico seria utilizar a própria bengala. No caso de ter um cão-guia, a

recomendação é higienizar as patas do animal após a exposição em ambientes externos.

Precariedade de dados

A deficiência é um identificador demográfico crítico, semelhante à idade, raça/etnia e

gênero, com um conjunto padronizado de perguntas da pesquisa (LANDES; STEVENS; TURK,
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2020). Existe uma dificuldade em checar essa variável em um banco de dados, especialmente

aqueles relacionados à COVID-19 (LANDES; STEVENS; TURK, 2019). No conjunto de variáveis, o

uso desse identificador pode fornecer informações sobre o tipo de deficiência (mobilidade,

visão, audição, cognição, autocuidado ou vida independente, por exemplo) e os desdobra-

mentos da infecção pelo vírus nos grupos com maior risco, cuja identificação auxiliará em

medidas mais eficazes de mitigação (BOYLE et al., 2020). É necessário incorporar essas informa-

ções nos sistemas de vigilância ou em outros sistemas de coleta de dados para que forneçam

um cenário preciso da pandemia em segmentos da população com deficiência, e ajude no

direcionamento e implementação de medidas de prevenção.

4. Considerações finais

Especialmente diante desta pandemia, as decisões devem ser pautadas no acesso à

saúde para todos, considerando-se os danos e as perdas socioeconômicas potencializadas nas

populações vulneráveis, que podem ser mais significativas nas pessoas com deficiência.

A pandemia não pode ser mais um catalizador de diferenças e segregação de indiví-

duos cegos e com baixa visão, mas deve representar uma oportunidade para desenvolver es-

tratégias inclusivas de saúde. Certamente enfrentamos não só a pandemia da COVID-19, mas

também todos os conhecidos problemas sociais e de saúde no país.

No entanto, apesar de toda a complexidade do momento, acreditamos que a mitiga-

ção dos danos também será uma oportunidade para um futuro mais inclusivo em termos de

saúde. Por fim, considerando-se que o esclarecimento é a base do bem-estar e da saúde, reco-

menda-se que este artigo atinja o maior número possível de grupos sociais.
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RESUMO
Esse relato versa sobre a experiência de inclusão de uma graduanda com cegueira adquirida no Ensino Superior, tendo
como embasamento o conceito de mediação proposto por Vygotsky. Sendo assim, buscou-se relatar de que forma foram
conduzidos (e pensados) os processos de ensino e aprendizagem da estudante. Metodologicamente, realizou-se uma
revisão bibliográfica para entender, com profundidade, acerca das referências sócio-históricas propostas por Vygotsky, e
utilizadas como base para os atendimentos realizados com a discente. Ademais, realizou-se uma entrevista semiestruturada
com a aluna, a fim de conhecer a sua experiência acerca do processo de inclusão. Construiu-se o caso clínico da discente
a partir da explicação sobre o seu processo de cegueira, correlacionando-o aos desafios dessa deficiência frente à
inclusão no Ensino Superior. Como arcabouço teórico, utilizou-se as diretrizes da Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva e as contribuições da abordagem sócio-histórica. Por fim, verificou-se que o recurso da mediação
logrou sucesso no que tange aos processos de ensino e aprendizagem experienciados pela aluna. Contudo, percebeu-
se que apesar de o instrumento de mediação ter sido exitoso, ainda existe muito a ser feito para tornar a experiência de
aprendizagem de alunos com cegueira adquirida no Ensino Superior menos rudimentar.
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ABSTRACT
This experience report deals with the experience of a student with acquired blindness in higher education, which was
based on the concept of mediation proposed by Lev Vygotsky. Therefore, we tried to report how the aforementioned
student’s teaching and learning processes were conducted and thought. Methodologically, a bibliographic review was
carried out to understand in depth about the socio-historical references proposed by Vygotsky, which were used as a
basis for the care provided to the student. In addition, a semi-structured interview was conducted with the student, in
order to learn about her experience about her inclusion process. Thus, the student’s clinical case was constructed,
explaining her blindness process and correlating it with the challenges of this deficiency in view of inclusion in higher
education. As a theoretical framework, we used the Special Education guidelines from the perspective of Inclusive
Education and the contributions of the socio-historical approach. Finally, it was found that the mediation resource was
successful in terms of the teaching and learning processes experienced by the student. However, it was realized that
although the mediation instrument was successful, there is still much to be done to make the learning experience of
students with blindness acquired in higher education less rudimentary.

Keywords: Special Education. Symbolic Mediation. Accessibility. Blindness. Psychology.

1. Introdução

A Educação Especial é uma modalidade educacional proposta pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que tem como finalidade oferecer, preferencial-

mente na rede regular de ensino, o acesso à educação para estudantes com algum tipo de

deficiência (BRASIL, 2001).

Amparando-se nas discussões propostas pela Educação Especial na perspectiva Inclu-

siva, desenvolvemos este relato de experiência com a finalidade de apresentar a proposta de

atendimento psicoeducacional oferecida no Ensino Superior a uma aluna com deficiência vi-

sual adquirida. A aluna em questão é Selena (nome fictício), matriculada em uma Instituição

de Ensino Superior (IES) da rede privada, localizada na região metropolitana de Belo Horizon-

te. Em decorrência da cegueira adquirida, a estudante foi encaminhada para o NAID (Núcleo

de Acessibilidade e Integração dos Direitos Humanos), responsável por promover a inclusão e

o acesso dos alunos com deficiência que cursam alguma graduação na referida Instituição de

Ensino Superior.

Sendo atendida por três extensionistas, pesquisadores que realizaram esse trabalho, e

pela coordenadora do Núcleo, o processo de atendimento para a inclusão da estudante foi

embasado no conceito de mediação da aprendizagem, formalizado por Vygotsky (1989; 2007).

Ressalta-se que o processo cumpriu com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (BRASIL, 1996) – a qual regulamenta a Educação Especial – de modo a dispor o acesso

dos alunos com deficiência à Educação Superior. O objetivo deste relato é detalhar o caso

“Selena”, descrevendo o modo como a aluna foi atendida pelo NAID e as práticas de mediação
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utilizadas, a fim de possibilitar o acesso da estudante aos conteúdos repassados por seus pro-

fessores, com a intenção de fomentar os processos de aprendizagem vivenciados pela aluna.

Além das contribuições de Vygotsky (1989; 2007) sobre o conceito de mediação da

aprendizagem, este trabalho também apresenta, como embasamento teórico, as discussões

inerentes à Educação Especial na perspectiva inclusiva do Ensino Superior, especificamente

acerca da inclusão de alunos com cegueira nos espaços universitários. Selau, Damiani e Costas

(2017) afirmam que os alunos com cegueira que cursam o Ensino Superior enfrentam proble-

mas de ingresso e permanência nas IES, bem como vivenciam experiências de invisibilidade e

deparam-se, constantemente, com a falta de recursos específicos e adaptados para sujeitos

cegos. Os entraves relacionados à mediação da aprendizagem desses sujeitos também apare-

cem nessa discussão. Como saída para mediar a aprendizagem dos alunos com cegueira, Selau

e Damiani (2016) apontam que alguns professores universitários têm transcrito seus materiais

para o braille, mesmo sem receber os recursos necessários das IES. Também encontramos em

Tomelin et al. (2018) um posicionamento favorável acerca da inserção de estudantes que com-

põem o público-alvo da Educação Especial no Ensino Superior. Segundo as autoras, o acesso

desses sujeitos às Instituições de Ensino Superior é um grande avanço, contudo, ainda é neces-

sário estimular a inclusão dos alunos com deficiência nos mais distintos ambientes dos espa-

ços universitários.

Tendo como referência as contribuições de Selau e Damiani (2016), Selau, Damiani e

Costas (2017) e Tomelin et al. (2018), é possível observar que a inclusão do aluno com cegueira

no Ensino Superior é um processo complexo, que carrega uma problemática socialmente agu-

da acerca do modo como será fomentada a aprendizagem desse sujeito nos ambientes univer-

sitários. Ao compreender a necessidade de discutir acerca dessa temática, pode-se justificar o

desenvolvimento deste relato e prospectar, por meio dele, reflexões acerca da inclusão de

alunos com cegueira nos ambientes universitários.

2. Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho, realizamos um estudo de caso a fim de relatar,

detalhadamente, os processos que subsidiaram os atendimentos psicoeducacionais à aluna

Selena. Alinhado com o que é proposto por Meirinhos e Osório (2016), percebemos que o

estudo de caso é uma estratégia funcional para construir investigações e propor discussões

acerca de um determinado objeto de estudo. Por meio do estudo de caso de Selena consegui-

mos descrever, observar, problematizar e questionar as práticas desenvolvidas para promover
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a mediação entre os objetos de estudo e a aluna citada. Sendo assim, para colaborar com as

investigações para a construção do referido estudo de caso, realizamos uma revisão bibliográ-

fica de artigos e teses publicadas, de acordo com o que é discutido por Branski, Aurellano e

Junior (2010).

Em sua maioria, os materiais analisados têm data de publicação referente aos últimos

10 anos. Seguindo a prescrição dos autores, buscamos conhecer os conteúdos e discussões já

apresentados acerca do tema, isto é, sobre o conceito de mediação imbricado aos processos de

inclusão educacional de alunos com cegueira (VYGOTSKY, 1989; 2007).

Foram analisadas 15 publicações. Como critério de busca, utilizou-se as seguintes pa-

lavras-chave: Educação Superior; Educação Especial na Perspectiva Inclusiva; Mediação;

Vygotsky e Cegueira. Ao final, foi realizada uma entrevista semiestruturada com a aluna Sele-

na para compreendermos e escutarmos a sua experiência acerca dos atendimentos psicoedu-

cacionais recebidos.

3. Apresentação do caso “Selena”

Como citado, o estudo de caso discutido neste trabalho refere-se ao atendimento da

aluna Selena; uma estudante de graduação que perdeu a visão total em decorrência de com-

plicações causadas pela diabetes. Em publicação feita pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2019)

nos Cadernos de Atenção Básica (nº 16), temos como o conceito de Diabetes:

O diabetes é uma doença crônica onde o pâncreas não produz insulina suficiente ou
quando o corpo não consegue utilizá-la de maneira eficaz. A insulina é o hormônio
que regula a glicose no sangue e é fundamental para manutenção do bem-estar do
organismo, que precisa da energia dela para funcionar. Altas taxas de glicose podem
levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em
casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.  (BRASIL, 2019, p. 1)

De acordo com o conceito da Organização Mundial de Saúde (1972), pode-se dizer

que a cegueira é definida como visão menor que 20/500 no melhor olho de uma pessoa ou

campo visual inferior a 10 graus. A cegueira adquirida se difere da cegueira congênita em

diversos pontos; enquanto na cegueira congênita o indivíduo nasce com a deficiência e apren-

de, desde cedo, a lidar com a limitação, a cegueira adquirida obriga o sujeito a desenvolver

uma rotina adaptada para que ele consiga realizar suas atividades diárias.

No caso Selena, o diagnóstico da diabetes foi dado tardiamente, uma vez que a aluna

afirmou nunca ter sentido mal-estar ou apresentado sintomas ou sinais decorrentes do au-
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mento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue. A estudante relatou ter perdido primeiramen-

te a visão do olho direito. Devido a essa perda súbita, o médico que acompanhava o caso de

Selena suspeitou que ela estivesse com catarata. Contudo, uma semana depois, ela perdeu a

visão do olho esquerdo, o que a levou a realizar alguns exames, os quais indicaram que Selena

estava com diabetes e, por causa disto, havia perdido a visão.

Para a aluna, muitos foram os desafios e questões surgidos após a cegueira, como a

perda de sua independência, a dúvida entre estudar ou suspender a matrícula na faculdade, a

incerteza sobre quais seriam os novos mediadores usados como instrumentos para se localizar

no mundo, e os questionamentos sobre como é ser uma aluna cega. Acompanhada de todas

essas dúvidas, a aluna acessou o Núcleo. Na conversa com a professora responsável pelos

atendimentos, Selena entendeu como seria auxiliada pelo NAID para continuar os estudos. Os

atendimentos tinham como finalidade dar à aluna todo o suporte necessário para que tivesse

acesso aos mesmos conteúdos recebidos por outros alunos de sua classe. Selena foi informada

que contaria com o auxílio de três extensionistas; eles discutiriam com ela todo o material de

estudo repassado pelos professores.

Durante os atendimentos, o extensionista responsável por atendê-la, naquele dia, re-

ceberia Selena na sala de atendimento do Núcleo. Durante cerca de uma hora e meia, o exten-

sionista iria ler o material disponibilizado pelo docente da disciplina e, em seguida, discutiria

com a aluna a respeito dos conteúdos lidos. Esse formato de atendimento permitia que o ex-

tensionista se colocasse no lugar de mediador entre os objetos (materiais de estudo) e a aluna.

A princípio, a aluna relatou que teve dúvidas sobre como aprenderia os conteúdos das

disciplinas sem conseguir ler os textos, contando somente com as pessoas que serviriam como

mediadores entre ela e os materiais disponibilizados. Entretanto, após algum tempo, Selena

percebeu que os recursos de acessibilidade poderiam, de fato, facilitar a mediação entre ela e

o mundo. Ela relatou, também, que alguns amigos e familiares realizaram o mesmo processo

de leitura e explicação sobre os conteúdos anotados em seus cadernos, ou disponíveis no

portal de estudos on-line. Esse fato demonstrou que a aluna aprendeu como utilizar os recur-

sos de que dispunha para realizar a mediação entre ela e o que estava ao seu redor. O aprendi-

zado não permaneceu somente dentro do Núcleo; ao contrário, a estudante ampliou a

experiência para outros ambientes e contextos.

A aluna contava com o auxílio de familiares para se locomover até a faculdade; ao

chegar ao local era acompanhada por alguns colegas de classe que se dispunham a levá-la até

a sala de aula. Selena não teve tempo para aprender a deslocar-se sem o auxílio de outras
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pessoas; revelou dificuldade em se locomover sozinha e acostumar-se com instrumentos, como

a bengala para cegos. A dificuldade na utilização da bengala se deu pela falta da medição

entre a aluna e o instrumento, seja por experiência anterior ou instrução passada por outra

pessoa, fundamental para o aprendizado. Segundo Vygotsky (2007), o sujeito que utilizará

instrumentos mediadores no processo de aprendizagem necessita se identificar e conhecer

esses recursos para que possa fazer uso deles.

Selena revelou dificuldades na adaptação das rotinas de estudo, como também com

os textos que deveriam ser lidos em sala de aula. Relatou ainda que o acesso à plataforma de

disciplinas on-line era algo complexo; por mais acessível que fosse, não era o suficiente para

suprir todas as necessidades de uma pessoa com deficiência visual.

Vários foram os fatores que dificultaram a aprendizagem de Selena, como a ausência

de materiais adaptados especificamente para as suas necessidades educacionais e a falta de

práticas didáticas dinâmicas que suprissem as demandas. A graduanda afirmou que quando

ouvia uma pessoa apenas lendo algum texto, a dificuldade de concentração era considerável,

o que tornava o aprendizado mais difícil. Por várias vezes esses fatores afetaram o entendi-

mento do conteúdo, visto que não geravam um significado para a ouvinte (VYGOTSKY, 2007).

Como, assim como Selena, os extensionistas também eram alunos do curso de Psicolo-

gia, houve um maior domínio para discutirem os conteúdos ministrados. O contato prévio dos

extensionistas com as disciplinas de estudo facilitou a interação da aluna com os conteúdos.

Uma vez que conheciam a temática abordada, os extensionistas tinham segurança para dirigi-

rem os estudos com maior propriedade e profundidade, desenvolvendo diálogos e esclare-

cendo dúvidas da aluna. Para Vygotsky (2007), a interação social é fundamental para a

aprendizagem. Por meio da mediação ocorre uma influência sobre a percepção que o sujeito

tem do objeto e do mundo, o que possibilita ressignificar e aprender. Diante disso, pode-se

dizer que os atendimentos eram realizados sempre com muito respeito às dificuldades enfren-

tadas pela aluna. A relação desenvolvida por Selena e os extensionistas era bastante equilibra-

da, ética e motivadora, o que tornava o aprendizado mais favorável.

Para melhor elucidar o funcionamento da Educação Especial, é necessário diferenciar

os conceitos de Educação Especial e Educação Inclusiva, uma vez que os termos podem causar

algum equívoco em relação aos seus significados; são parecidos, mas possuem propostas dife-

rentes. Em seu artigo 58, a Lei 9.394/96 menciona que a Educação Especial é uma modalidade

de educação escolar que deve ser “oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
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superdotação” (BRASIL, 1996). Enquanto modalidade educacional, a Educação Especial deve

ser ofertada de maneira transversal a todos os níveis educacionais, ou seja, da Educação Infan-

til ao Ensino Superior, e deve ser transversal às outras modalidades: educação do campo; edu-

cação quilombola; educação profissional; educação indígena; Educação a Distância.

Segundo Rahme (2014), houve um intenso movimento internacional de Educação para

Todos nos anos de 1990. Nesse sentido, foi estabelecida a concepção de uma educação inclusiva

pautada na lógica da inclusão e acolhimento às diferenças. Como assegura Mitler (2003), a Edu-

cação Inclusiva é um processo de reforma das escolas a fim de possibilitar que todos os alunos

tenham acesso a todas as possibilidades educacionais. Assim, a Educação Especial brasileira pas-

sou a ser influenciada pela repercussão dos princípios da Educação Inclusiva propagados no

debate internacional. Desse modo, passou-se a concebê-la não mais na lógica substitutiva, ou

seja, nas escolas especiais, mas de modo integrado ao sistema educacional geral.

Em 1994 surgiu, no Brasil, a primeira Política Nacional de Educação Especial envolven-

do a lógica inclusiva. Em 2008, essa política foi substituída pela vigente Política Nacional de

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. A base central da política é que o

público-alvo da Educação Especial seja atendido no espaço comum das escolas e as suas ne-

cessidades educacionais atendidas (BRASIL, 2008).

Em paralelo à aprovação de leis e normativas que exigem a oferta da Educação Espe-

cial na perspectiva inclusiva, ao longo dos anos foram desenvolvidos técnicas, métodos e re-

cursos para auxiliar os alunos com deficiências físicas, sensoriais e cognitivas a acessarem o

mesmo ensino oferecido aos alunos que não apresentam nenhum tipo de deficiência ou trans-

torno. Um exemplo disso é a utilização de computadores com programas de leitura de arqui-

vos para alunos com deficiência visual, bem como o uso de vários softwares desenvolvidos

com o objetivo de tornar a aprendizagem mais acessível para o aluno com deficiência.

Ao final do semestre, após ser aprovada em todas as disciplinas em que esteve matri-

culada, Selena submeteu-se a procedimentos cirúrgicos. Uma vez recuperada, parcialmente, a

visão de ambos os olhos, deixou de ser atendida pelo NAID.

4. O conceito de mediação para a aprendizagem segundo Vygotsky articulado ao caso “Selena”

De acordo com o psicólogo e teórico Lev Vygotsky (1989; 1997; 2007), durante o pro-

cesso de aprendizagem alguns instrumentos são utilizados como mediadores, de modo a faci-

litar e a tornar menos rudimentar a experiência de relacionar-se com o outro ou com o mundo.
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Para o autor, os instrumentos de mediação são influenciadores na percepção do sujeito em

relação ao objeto. Ele ainda salienta que os mediadores são instrumentos e meios que utiliza-

mos para compreender e interagir com o mundo (VYGOTSKY, 1989; 1997; 2007).

Uma vez que Selena não podia mais ler os conteúdos propostos, ou registrar anota-

ções em seu caderno de estudos, pelo quadro de cegueira, diferentes recursos assumiram o

papel de mediadores durante o seu processo de aprendizagem. As parcerias de Selena torna-

ram-se instrumentos fundamentais de mediação, uma vez que colaboraram para a mediação

pedagógica. Os colaboradores liam e redigiam os materiais das aulas e acessavam o portal de

disciplinas on-line, a fim de que ela realizasse as suas atividades.

Vygotsky (1997) retrata um grande misticismo por trás da cegueira; ora os cegos eram

sábios, ora vistos como pessoas castigadas pelos deuses. Segundo o autor, a limitação biológi-

ca é inegável, contudo a limitação social não ocorre, uma vez que o sujeito comunica-se por

meio de palavras e aprende signos sociais. Nos casos da cegueira, principalmente, o sujeito

reconhece o mundo de uma outra maneira; usa diversos instrumentos para fazer a mediação

entre si e o que está ao redor. É necessário que o indivíduo aprenda a usar instrumentos que

facilitem a sua nova condição de vida, de modo que possibilite uma experiência assertiva de

inclusão no ambiente ao qual se insere. A relação do indivíduo cego com o mundo não se dá

sem conflitos, contudo pode-se entender que esses desafios, precisamente, podem impulsio-

nar o sujeito à superação (VYGOTSKY, 1997). Pode-se utilizar da fala do autor para melhor

elucidar sobre o modo como acontece a mediação, por meio de instrumentos mediadores

entre o indivíduo e um outro indivíduo (ou com o próprio mundo). O teórico afirma que a

interação social é uma agente direta no desenvolvimento humano do sujeito, uma vez que ele

precisa realizar interações para se desenvolver ao longo de sua existência.

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem
um significado próprio num sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a
objetivos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O cami-
nho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa
estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento pro-
fundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social
(VYGOTSKY, 1989, p. 33).

O autor entendia que os indivíduos se utilizam de signos para entrar em contato social

com os outros. Para o estudioso, a linguagem era o sistema semiótico mais importante na

mediação, uma vez que pode ser entendida como um instrumento basilar para o processo de

mediação. É por meio da linguagem que se estabelece um vínculo primordial de contato com

o mundo (VYGOTSKY, 1989).
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A linguagem tem sido discutida por diferentes teóricos, como o estudioso Bakhtin

(1986), por exemplo. O filósofo russo entendia a linguagem como um canal direto de interação

que não deve ser compreendido somente como um conjunto de mensagens isoladas. Segun-

do o teórico, elas não são trocadas sem que antes haja a percepção do fenômeno social, que

ocorre durante a interação verbal. Para o autor, esta é a constituição da linguagem:

A verdadeira substância da linguagem não é constituída por um sistema abstrato de
formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofi-
siológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada
pela enunciação ou pelas enunciações. A interação constitui, assim, a realidade fun-
damental da linguagem (BAKHTIN, 1986, p. 123).

Ao restabelecer a discussão proposta por Vygotsky, Fino (2001) afirmava que o teórico

entendia a linguagem como um recurso formado por signos, isto é, recursos utilizados pelo

homem para representar, caracterizar, evocar o que não está presente. Os signos têm como

finalidade tornar funcional a comunicação e desenvolver o pensamento (VYGOTSKY, 1989;

1997; 2007). Dessa forma, pode-se inferir que a linguagem é utilizada como instrumento medi-

ador durante o processo de interseção de um objeto e um sujeito ou, até mesmo, entre dois

sujeitos ou mais. Claramente, a linguagem existe para que possa haver uma forma de o homem

relacionar-se com o mundo e desenvolver-se dentro dele. O recurso de mediação feito por

meio da linguagem está, estritamente, presente durante o processo de aprendizagem. Partin-

do do pressuposto que a linguagem é composta por signos completos de significado, enten-

de-se que durante o desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem, a linguagem é utilizada

como recurso para possibilitar ao indivíduo maior apropriação e aproximação do objeto.

 Durante a dinâmica de mediação da aprendizagem, o professor – ou qualquer sujeito

que corresponda a essa função – usa a linguagem como meio efetivo de subjetivar o objeto e,

dessa forma, promover maior êxito dos processos de aprendizagem feitos pelos instrumentos

de mediação. Assim sendo, pode-se dizer que a mediação no âmbito pedagógico ocorre por

dois elementos básicos que permeiam todo o processo: os instrumentos e os signos, sendo este

último as representações mentais que substituem os objetos do mundo real.

5. Resultados

Ao analisar a entrevista semiestruturada realizada com Selena, percebemos ainda uma

postura de agradecimento e benevolência por ter sido incluída em todo o processo de media-

ção. Greguol, Gobbi e Carraro (2013) citam que o acolhimento de alunos com deficiência ao
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longo dos anos, no Brasil, sempre foi sustentado pelo assistencialismo religioso. Ao nomearem

essa situação como “políticas de favor”, os autores chamam a atenção para a forma como as

políticas públicas de inclusão educacional eram pensadas (e oferecidas) não só pelos gestores

educacionais, mas pela sociedade em geral. De acordo com os autores, a tendência assistenci-

alista foi recorrentemente difundida a partir do século XIX, período em que as políticas públi-

cas nacionais de educação especial ainda estavam bastante vinculadas aos modelos

educacionais dos Estados Unidos (EUA) e Europa. É cabível julgar que ainda existem densas

sombras históricas que propiciam aos sujeitos correlacionarem, automaticamente, a ideia de

que a inclusão de alunos com deficiência está, em paralelo, atrelada ao assistencialismo. Esse

fato é nitidamente notado na postura de Selena. É importante observar que a aluna desconhe-

cia que as ações desenvolvidas em seu atendimento faziam parte de iniciativas para a garantia

do direito ao acesso de pessoas com deficiência ao Ensino Superior.

Diferentemente da vertente do direito, observou-se que Selena acreditou que o servi-

ço prestado pela instituição de Ensino Superior tratava-se de um favor. Selena: “Muito obriga-

da, sem vocês eu não teria conseguido terminar o semestre!” (informação verbal).5 Um

componente importante a ser analisado nesse aparente excesso de gratidão é o fato de estu-

dantes enfrentarem uma experiência desafiadora e recém-adquirida. De fato, sem o auxílio do

Núcleo de Acessibilidade (NA) seria inviável a conclusão do semestre letivo. Assim sendo, a

equipe de extensionistas acolheu os agradecimentos, mas ressaltou à estudante todos os seus

direitos durante a formação acadêmica. As crenças religiosas foram observadas nas falas da

aluna, a partir de posicionamentos de gratidão. Selena se utilizava de sua fé para confirmar

que passaria por aquele momento de maneira positiva. Selena: “Foi Deus quem enviou vocês

para me ajudarem [...] Deus recompense vocês! Eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês!”

(informação verbal).6

Embora, Greguol, Gobbi e Carraro (2013) afirmem que o modelo de inclusão educaci-

onal sofreu reformulações, deixando de ser um serviço assistencialista (encarado como um

modelo educacional que se baseia nos direitos e necessidades específicos de cada sujeito),

percebeu-se que Selena ainda cultivava representações assistencialistas acerca da Educação

Especial. As falas de Selena representam a opinião de diversos outros sujeitos com deficiência

que, comumente, desconhecem os seus direitos.

5 O depoimento (19 set. 2018) foi transcrito na íntegra para este trabalho.

6 Falas transcritas para este trabalho.
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Além de lidar com os desafios pertinentes ao seu processo de aprendizagem, sem en-

xergar, a estudante lidava com muitos outros, como se locomover pela cidade, cuidar do filho

e assumir afazeres domésticos. Como afirma Chauí (2003), a visão é tratada com certa predomi-

nância em relação aos demais sentidos, nas sociedades pós-modernas, a ponto de várias ex-

pressões cotidianas serem associadas ao referido sentido.

[...] falamos em amor à primeira vista [...] Aceitamos discordâncias dizendo que cada
qual tem direito ao seu ponto de vista [...] Se pretendemos assegurar que algo é
efetivamente verdadeiro, dizemos ser evidente e sem sombra de dúvida [...] Não nos
demoramos na relação entre ver e escutar quando, em vez de “escute!”, dizemos:
“olhe aqui” [...] Relações que estabelecemos quando chamamos aos profetas – aque-
les que recebem e proferem uma palavra divina – videntes [...] E nos parece muito
natural que também os tempos idos possam ser vistos: diante da dor e da catástrofe,
não aconselhamos alguém ou nós mesmos a “não olhar para trás”? Falamos em visão
de mundo para nos referirmos a diferenças culturais [...] falamos em revisão quando
pretendemos dizer mudança de ideias, correção do rumo do pensamento ou da es-
crita (CHAUÍ, 2003, p. 32, destaques nossos).

Ao refletir com a autora, é possível concluir que a cegueira produz muitos desdobra-

mentos. A experiência de não mais enxergar, de maneira tão repentina, provocou muitas incer-

tezas à estudante, inclusive o medo de não concluir seu semestre letivo. Após o surgimento da

cegueira, Selena não conseguia validar seu esforço e potencialidades durante o percurso edu-

cacional, ou seja, a forma como a aluna se percebia no espaço de aprendizagem. Seu discurso

demonstrava fragilidade; desqualificava-se ou omitia o seu empenho e conhecimentos para

atingir os resultados almejados para a aprovação no semestre. Selena: “Eu estou com muita

dificuldade para entender algumas coisas; desculpe por te fazer repetir isso”.7

Após a realização dos atendimentos à estudante, que também envolveram medidas

de apoio durante as avaliações escritas, verificou-se que a forma utilizada para propor a medi-

ação entre a aluna e os conteúdos das disciplinas foi profícua. Esse processo tinha como intuito

viabilizar a aprendizagem da estudante por intermédio de novas práticas de mediação desen-

volvidas com ela, considerando-se a cegueira no referido semestre e que, portanto, desconhe-

cia recursos de acessibilidade usualmente conhecidos por estudantes cegos(as). Seguindo as

pistas de Vygostky (1989), o grupo de extensionistas lançou mão do signo como principal

recurso de mediação da aprendizagem. Como o autor sugere, os signos são os principais medi-

adores para a construção dos processos mentais superiores. Contudo, os signos associados à

escrita, já internalizados pela aluna, não podiam mais ser usados por ela. Além disso, Selena

7 O depoimento (19 set. 2018) foi transcrito na íntegra para este trabalho.
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não tinha se apropriado de outros signos construídos pela via sensorial tátil, como o Sistema

Braille. Diante disso, a principal estratégia de medicação oferecida para a aluna foi o uso da fala.

Os conteúdos das disciplinas eram lidos e discutidos com a aluna. Eram trabalhados

exemplos práticos da vida cotidiana, que também cumprissem função simbólica necessária aos

processos de aprendizagem. As provas semestrais teriam como objetivo aferir os conhecimentos

construídos por Selena, mas de uma nova maneira. As provas foram aplicadas a partir da media-

ção semiótica, além do recurso da fala para guiar o pensamento da estudante. Para coroar de

êxito o trabalho desenvolvido com a discente, em meio a tantos desafios e limitações institucio-

nais, os resultados das avaliações foram satisfatórios, isto é, Selena conseguiu assimilar os con-

teúdos repassados e utilizá-los adequadamente para responder às questões avaliativas.

No entender da equipe envolvida com a mediação, a aprovação de Selena em to-

das as disciplinas foi creditada à sua dedicação, investimento e persistência. Verifica-se que as

contribuições oriundas da abordagem sócio-histórica foram de grande eficácia em todo o pro-

cesso de inclusão da aluna. Verdadeiramente, a mediação como recurso para a aprendizagem

desempenhou uma função exitosa no que se refere aos resultados alcançados pela discente

naquele semestre letivo. No estudo de caso em questão, é bastante expressiva a potente asso-

ciação proposta por Vygotsky (1989), entre o pensamento e a linguagem.

Além da história de Selena, é necessário investir, de urgência, no âmbito das políticas

educacionais ditas inclusivas, a fim de que, da Educação Infantil ao Ensino Superior, os estu-

dantes com deficiência tenham a oportunidade de potencializar outras possibilidades de me-

diação semiótica, além da linguagem escrita ou falada.

6. Considerações finais

O estudo de caso apresentado teve como propósito compartilhar a atuação da equipe

de extensionistas com a estudante Selena, com cegueira adquirida, a qual foi atendida pelo

Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos (NAID) de uma faculdade privada. Pode-

se afirmar que o atendimento a essa estudante foi, relativamente, inédito. Isto porque o Nú-

cleo atendia, regularmente, alunos com deficiências congênitas ou adquiridas na infância, ou

seja, sujeitos que já conviviam com as suas limitações durante o percurso na Educação Básica

e, sendo assim, já estavam familiarizados com os recursos de acessibilidade necessários às suas

demandas. Todavia, ao receberem a aluna Selena, que apresentava uma deficiência recém-

adquirida, os extensionistas/pesquisadores do NAID  precisaram readequar as suas práticas e
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desenvolver novos recursos e meios para atender às Necessidades Educacionais Especiais (NEE)

da aluna.

Ao considerar as proposições da Psicologia sócio-histórica quanto à interface entre

linguagem e pensamento, é fundamental que todas as pessoas cegas acessem recursos para a

construção de um sistema de mediação simbólica que favoreça a aprendizagem. Tradicional-

mente, o sistema de escrita braille é considerado o principal. Além dele, atualmente, contamos

com softwares para leitura de telas e conversão de textos escritos para áudios.8 Contudo, não

havia tempo hábil para que Selena se apropriasse desses recursos de acessibilidade, pois a

akuna ficou cega durante o semestre letivo em andamento, e desejava concluir aquela etapa

do curso sem ter que trancar a matrícula.

Diante de todos os desafios, a equipe construiu estratégias de mediação simbólica,

potencializando a audição. Para tanto, as leituras de textos, discussões e construção de exem-

plos cotidianos para a ampliação dos conteúdos teóricos, foram os principais mediadores uti-

lizados nos processos de aprendizagem de Selena. Além disso, o fato da equipe de extensionistas

serem estudantes de Psicologia fez com que o atendimento também assumisse uma dimensão

psicossocial, uma vez que puderam auxiliá-la a lidar com os seus temores, como o de não

concluir o semestre letivo, não conseguir cuidar do filho e de não voltar a enxergar. Também

foram necessários diálogos constantes com a gestão da faculdade, à coordenadora do curso e

professores(as), a fim de que o Núcleo contasse com o suporte necessário para melhor atender

Selena (adiamento das provas, intervenções ligadas à acessibilidade arquitetônica etc.), e não

apenas o atendimento específico (nesse caso), mas os(as) demais universitários(as) com defici-

ência na instituição de ensino.

A experiência do “caso Selena” provocou importantes reflexões para toda a equipe

envolvida no Núcleo de Acessibilidade. Trouxe à tona a constatação de que a deficiência não

deve ser considerada uma categoria universal, e que há um campo de singularidade a ser

considerado. Desse modo, os(as) estudantes cegos(as) não são todos iguais e esta particulari-

dade deve ser valorizada.

É importante mencionar que as discussões sobre a inclusão de estudantes com defici-

ência no Ensino Superior não se esgotam neste trabalho. Ao contrário, esse trabalho pode ser

considerado apenas um entre as mais variadas contribuições acadêmicas nessa temática. Es-

pera-se que o tema continue sendo pesquisado e explorado, uma vez que as contribuições

8 Como exemplo, citamos os seguintes recursos de leitura de tela: NVDA (Windows), Orca (Linux), VoiceOver (IOS), TalkBack
(Android).
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oriundas dessa discussão podem acrescentar tanto para pessoas com deficiência, que desejam

ingressar no Ensino Superior, quanto para as próprias instituições acadêmicas.

Referências

BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método socioló-

gico na ciência da linguagem. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 1986.

BRANSKI, R. M.; AURELIANO, R. C.; JÚNIOR, O. F. Metodologia de estudo de caso aplicada à lo-

gística. In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, 23., 2010, Salvador. Anais

[...]. Salvador: ANPET, 2010.

BRASIL. Decreto nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional. Diário oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 1996.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diabetes: o que é, tipos, sintomas e tratamento. 2019. Disponível

em: https://saude.gov.br/component/content/article/746-saude-de-a-a-z/44609-diabetes-ti-

pos-causas-sintomas-tratamento-e-prevencao. Acesso em: 26 abr. 2021.

BRASIL. Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para

a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, DF. 2001.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília:

Ministério da Educação, 2008.

CHAUÍ, M. Janela da alma, espelho do mundo. In: NOVAES, A. (org.). O olhar. São Paulo: Cia.

das Letras, 2003. p. 32.

FINO, C. N. Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal: três implicações pedagógicas. 2.

ed. Braga: Revista Portuguesa de Educação, 2001.

GREGUOL, M.; GOBBI, E.; CARRARO, A. Formação de professores para a educação especial:

uma discussão sobre os modelos brasileiro e italiano. Rev. Bras. Educ. Espec., Marília,  v. 19, n. 3,

p. 307-324, set. 2013.

MEIRINHOS, M.; OSÓRIO, A. O estudo de caso como estratégia de investigação em educação.

Eduser Revista de Educação, 2016.

MITLER, P. Educação Inclusiva: contextos sociais. Porto Alegre: Artmed, 2003.

RAHME, M. M. F. Laço social e educação: um estudo sobre os efeitos do encontro com o outro

no contexto escolar. Belo Horizonte: Fino Traço, 2014.



Benjamin
Constant

15
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276204, 2021

Estudo de caso de uma aluna com deficiência visual adquirida durante o percurso de graduação: mediações e aprendizagem...

Recebido em: 10.9.2020
Revisado em: 8.3.2021
Aprovado em: 17.3.2021

SELAU, B.; DAMIANI, M. F. A conclusão da Educação Superior por cegos e a Psicologia de

Vygotski: a ponta do iceberg. São Paulo: Perspectiva, 2016. p. 861-879.

SELAU, B.; DAMIANI, M. F.; COSTAS, F. A. Estudantes cegos na educação superior: o que fazer

com os possíveis obstáculos? Acta Scientiarum, p. 431-440, 2017.

TOMELIN, K. N. et al. Educação inclusiva no ensino superior: desafios e experiências de um

núcleo de apoio discente e docente. Revista Psicopedagogia, São Paulo v.35, n.106, p. 94-103,

2018.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

VYGOTSKY, L. S. Fundamentos da defectologia. 2. ed. Cuba: Pueblo y Educación, 1997.

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1989. p. 33.



Benjamin
Constant

1
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276206, 2021

RESUMO
O texto discute o tema da inclusão escolar e da deficiência visual no contexto de escola inclusiva. Parte-se de uma
pesquisa mais ampla, intitulada “Uma análise dos novos formatos de livros didáticos de ciências para alunos com deficiência
visual”, da qual se faz um recorte para analisar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as relações entre o
trabalho pedagógico dos professores que atuam na sala de aula regular. Como metodologia, utilizaram-se entrevistas
com professoras do AEE e alunos com Deficiência Visual (DV) que se encontram nos anos finais do Ensino Fundamental
da rede municipal de educação em um município da Região do Vale do Rio dos Sinos, no Estado do Rio Grande do Sul. Os
autores que subsidiaram as análises problematizam a inclusão como um imperativo e a partir de um processo de in/
exclusão. Trata-se de uma perspectiva que contribui para discutir as possibilidades de aprendizagem do aluno com
deficiência, que é visto como incluído por receber atendimento, mas que, mesmo no ambiente escolar, é alvo de
práticas excludentes. Como resultado do estudo, percebeu-se que as aprendizagens dos alunos com DV dependem dos
recursos e da tecnologia assistiva, mas fundamentalmente da intervenção qualificada do profissional que atua no AEE.
Identificou-se a necessidade de estabelecer uma articulação com a sala de aula regular desses alunos e de construir uma
proposta inclusiva capaz de envolver a todos.

Palavras-chave: Deficiência visual. Escola. Inclusão. Exclusão.

ABSTRACT
This paper addresses school inclusion and visual impairment in the context of an inclusive school. It has stemmed from
a broader research entitled “An analysis of the new formats of science textbooks for students with visual impairments”,
aiming at analyzing the relationships between the Specialized Educational Assistance (SEA) and the pedagogical work of
teachers in the regular classroom. The research methodology included interviews with SEA teachers and students with
Visual Disabilities (VD) attending the final grades of Elementary School in the Vale do Rio dos Sinos Region. Authors who
supported the analyses have problematized inclusion as an imperative and from an in/exclusion process. This perspective
has contributed to the discussion about the learning possibilities of students with disabilities, who have been regarded
as included for receiving assistance, but who are the target of exclusionary practices even within and from the school. As
a result, the learning of students with VD depends on assistive technology and resources, but fundamentally on the
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qualified intervention of the professional who works in SEA. It was identified the need to both establish an articulation
with the regular classroom of those students, and formulate an inclusive proposal involving everyone.

Keywords: Visual Impairment. School. Inclusion. Exclusion.

1. Introdução

Este texto parte de algumas inquietações em relação ao tema da inclusão escolar e da

deficiência visual (DV) no contexto de escola inclusiva, em que precisamos pensar na aprendi-

zagem de todos os alunos. Consideramos uma pesquisa mais ampla desenvolvida em 2018

como trabalho de conclusão de curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas, intitulado

Uma análise dos novos formatos de livros didáticos de ciências para alunos com deficiência visual.

Esse trabalho objetivou compreender de que forma os novos formatos, em software, de livros

didáticos de Ciências para alunos com deficiência visual (DV) atendem as demandas de apren-

dizagens, considerando a cegueira e a baixa visão.  A partir das discussões realizadas, dentre

outros resultados3, percebeu-se a necessidade de discutir sobre a intervenção do profissional

do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a relação que esse especialista possui com

o trabalho pedagógico dos professores que atuam na sala de aula (CAZZANELLI; KLEIN, 2019).

Percebemos que as possibilidades de construir aprendizagens para os alunos com DV

dependem não apenas dos recursos e da tecnologia assistiva, mas fundamentalmente da in-

tervenção qualificada do profissional que atua na sala de recursos multifuncional (SRM) na

escola. Identificou-se a necessidade de articulação entre essas duas dimensões do atendimen-

to ao aluno com alguma deficiência a fim de produzir aprendizagens também voltadas ao

conhecimento.

Para tanto, discutiremos tal articulação a partir de dados já coletados para a pesquisa

citada, em que analisaremos parte das entrevistas4 realizadas com duas professoras que atuam

no AEE em duas escolas da rede estadual de educação de um município da Região do Vale do

Rio dos Sinos, no Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, incluiremos as entrevistas com os

alunos, considerando as percepções deles sobre o atendimento realizado por essas profissio-

nais da SRM.

3 A pesquisa foi apresentada em eventos da área de Educação, cada um deles tratando do mesmo estudo,  porém com
enfoques diferenciados: 1) V COLBEDUCA (Colóquio Luso-Brasileiro de Educação) – Entre currículos nacionais e avaliações
Internacionais: os desafios de uma educação global. Joinville: UDESC, 2019; 2) I CINTEDES (Colóquio Internacional de Educa-
ção Especial e Inclusão Escolar) – Re-imaginando a escola inclusiva: políticas, práticas e inovações. Florianópolis: UFSC, 2019.

4 Todas as entrevistas realizadas e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram aprovados pelo comitê de ética da
instituição de Ensino Superior.
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Entendemos a inclusão como um imperativo de Estado (LOPES; FABRIS, 2013), que se

configura como “uma das estratégias contemporâneas mais potentes para que o ideal da uni-

versalização dos direitos individuais seja visto como uma possibilidade”. (LOPES; FABRIS, 2013,

p. 7). A partir da inclusão como um imperativo, é possível reconhecer as lutas históricas e atuais

por direitos sociais alcançados por movimentos de grupos marginalizados que têm sido discri-

minados negativamente e excluídos. No entanto, tal imperativo não garante práticas perma-

nentes de inclusão.

Nesse sentido, caracterizamos as práticas como sendo de in/exclusão, pois as frontei-

ras que separam os grupos incluídos dos excluídos deixam de ser apenas arquitetônicas e de

direitos vivenciados ou não e passam a ser também relacionais. Ou seja, esse entendimento é

uma forma de dar visibilidade ao caráter subjetivo das práticas inclusivas, dentro das quais

ocorrem processos de in/exclusão, mesmo no dia a dia dos ditos incluídos.

Pautamos as análises em duas dimensões frequentes no contexto educacional em re-

lação ao atendimento ao aluno com deficiência na SRM. A primeira delas aponta para a neces-

sidade de a escola oferecer recursos e tecnologia assistiva para que os alunos com deficiência

visual possam aprender. A segunda dimensão discute o quanto é fundamental estabelecer

uma articulação entre a intervenção da educadora da SRM e a da professora da sala de aula,

promovendo, dessa forma, aprendizagens de conhecimentos, não visando apenas à socializa-

ção do discente.

Dividimos o texto em cinco seções para evidenciar o modo como chegamos a essas

duas dimensões. Na primeira seção (introdução), foi apresentada a pesquisa em linhas gerais.

Na segunda, discutimos conceitualmente o tema da deficiência visual no contexto da in/exclu-

são, ou seja, considerando esse cenário de democratização do ensino como um imperativo

produtor de práticas que visam à inclusão de todos os alunos, mas que também promovem

exclusões. Na terceira seção, explicitamos os caminhos metodológicos para a constituição dos

dados analisados. Na quarta parte, discutimos tais dados a partir dos dois enfoques menciona-

dos. Na última seção, retomamos os argumentos e apontamos as questões que ainda podem

ser levantadas em termos de inclusão, DV e AEE.

2. A deficiência visual no contexto da in/exclusão escolar

Compreende-se a deficiência visual a partir do contexto de in/exclusão escolar para

marcar as formas como esse tipo de deficiência vem sendo ou poderia ser entendida na escola.

Ressaltamos que o conceito de deficiência utilizado aqui não remete a um significado negati-
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vo, a uma falta de eficiência ou a algum defeito ou incapacidade do sujeito. Adotamos o en-

tendimento de Carvalho (2010), que afirma que a deficiência tem sido abordada principal-

mente por certo determinismo ou fatalismo, sendo reforçada por dois campos do saber: médico

e sociológico.

Segundo a área médica, a deficiência está relacionada a um estado patológico em que

o sujeito passa a ser representado na sociedade como “incapaz” ou a partir de algo que lhe

falta, como no caso em discussão aqui: a visão. Essa condição acaba por constituir a própria

identidade, fazendo com que esse sujeito pertença a um modelo de normalidade aceito e

desejado socialmente, o que o leva a agir de acordo com os comportamentos considerados

comuns a tal identificação: com cegueira ou com baixa visão.

O modelo médico destaca “[...] a condição de dependência permanente, como se to-

das as pessoas incapacitadas nunca pudessem ser autoras e mentoras de seus projetos de vida

representando, em decorrência, um problema para a sociedade em que vivem.” (CARVALHO,

2010, p. 29).  Já o modelo social aproxima-se da forma como buscamos compreender esse

sujeito com DV, pois “[...] a deficiência não é um atributo do indivíduo e sim o resultado da

interação entre suas características pessoais e as condições da sociedade em que vive, o que

produz intensas experiências”. (CARVALHO, 2010, p. 26).

Reconhecemos a importância desse modelo médico, em vigor desde o século XVII,

quando se inicia todo um processo de classificação das doenças. Hoje, a Classificação Estatísti-

ca Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID)5 tem pautado o olhar de

muitos profissionais que lidam com as diferenças dos sujeitos, incluindo a área da Educação.

Nesse sentido, buscamos tensionar a compreensão centrada em um viés patológico sobre o

sujeito e as respectivas limitações desse indivíduo, vistas como incapacidade e desvantagem

em relação aos sujeitos considerados normais. Para Carvalho (2010), a cegueira – mencionada

nesse CID como deficiência sensorial que acarreta a incapacidade de ver e que apresenta,

como uma de suas consequências, dificuldades na orientação e na mobilidade que podem até

comprometer a sobrevivência – precisa ser problematizada.

O modelo social da deficiência contribui nessa problematização porque, principal-

mente a partir dos anos de 1960, a interação do indivíduo na sociedade ganha visibilidade,

5 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID) foi o primeiro manual de
classificação internacional das doenças em 1893, sendo submetido a revisões a cada 10 anos. Após uma assembleia da OMS,
passou a chamar-se de Manual de Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (CIDID), publi-
cado em 1989, quando foi proposta a utilização pelos serviços de medicina, reabilitação e segurança social, juntamente com
a CID. (CARVALHO, 2010).
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sendo percebida a deficiência como uma experiência do sujeito, em vez de lesão que o inscre-

ve na categoria de desviante.

Na proposta de Carvalho (2010), focar mais nas interações dos sujeitos e menos nas

lesões ou disfunções, a fim de discutir fora da ótica binária, possibilita o resgate da integralida-

de da pessoa, além de inscrevê-la em um determinado contexto socioeconômico, político e

cultural.

A pessoa com cegueira e baixa visão apresenta aspectos orgânicos, tal como já propu-

nha Vygotsky (1934 apud SILVA, 2014, p. 191), mas isso não significa apenas a ausência ou

alteração do uso da visão, trata-se também de uma reorganização orgânica e psicológica. A

partir desse autor, podemos pensar que a aprendizagem visual não depende apenas dos olhos,

mas do cérebro, para cumprir a função de codificar e organizar todo e qualquer tipo de infor-

mação e guardá-la para associação com outras mensagens sensoriais. No entanto, com Carva-

lho (2010), ainda podemos ampliar esse entendimento, considerando o contexto mais amplo

em que o sujeito dará significado às experiências vividas.

Cabe ressaltar que a definição da área médica para DV vai remeter automaticamente a

questões orgânicas desse sujeito. Será sempre o que falta que pautará essa definição: a perda

total ou parcial da visão, podendo ser congênita ou adquirida. Para os autores Martin e Bueno

(2003, apud MORAES, 2014, p. 11), a deficiência visual pode ser dividida em duas definições a

partir da capacidade de perceber a forma e a figura dos objetos: a cegueira e a baixa visão.

Os alunos entrevistados se identificam com base nessa classificação. De acordo com

Moreira (2014, p. 11), a baixa visão “caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento

visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção”. Ela é instável, conforme Sá (2014),

oscilando “de acordo com o tempo, o estado emocional do indivíduo, as circunstâncias e as

condições de iluminação natural e artificial” (p. 214).

Pessoas nessas condições podem ler textos com letras ampliadas e/ou utilizar recursos

óticos que “ampliam a imagem da retina, melhoram a qualidade, o conforto e o desempenho

visual” (SÁ, 2014, p. 219). Isso inclui uma série de recursos, tais como: lupas, lentes bifocais,

telescópios. Há também os recursos não ópticos, que favorecem igualmente a visão, bastando

adequar o melhor recurso às particularidades de cada aluno.

Para Moraes (2014), considerando essas particularidades do estudante com baixa vi-

são, outros recursos podem ser necessários, tais como: iluminação, plano inclinado, contraste,

ampliação dos caracteres, caderno de pauta ampliada e caneta e/ou lápis de ponta grossa.

Visto que nos casos de cegueira há pouca ou nenhuma capacidade de visão, esse indivíduo
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depende de recursos, tais como o Sistema Braille6 e/ou ledores de tela para meios de leitura e

escrita.

Moraes (2014) apresenta a definição clínica para cegueira: “Considera-se a pessoa com

acuidade de 0 a 20/200, ou menos, no melhor olho, após máxima correção, ou quem tenha

campo visual restrito e um ângulo de 20º ou menos no maior diâmetro” (MORAES, 2014, p. 27).

No presente trabalho, importa compreender essas definições de DV para considerar o

processo pedagógico que ocorre nas escolas. Por isso, é preciso contextualizar o sujeito com

cegueira e baixa visão a partir dessa definição social da deficiência indo além do modelo mé-

dico. Nessa amplitude, o âmbito das políticas educacionais tem contribuído muito, marcando

ou reivindicando as diferentes necessidades dos sujeitos nas legislações específicas que têm

sido criadas.

Para que possamos garantir a socialização e a aprendizagem escolar, conforme Lock-

mann e Traversini (2010), precisamos considerar a dimensão pedagógica a fim de que ela não

seja silenciada:

Não podemos, em nome da inclusão escolar, esquecer o compromisso que a escola
tem com a construção dos conhecimentos escolares. Isso não significa construir um
currículo único para todos os sujeitos, mas significa estar preocupado com a constru-
ção das aprendizagens diferenciadas para todos os sujeitos, pensando, criando e inven-
tando novas formas de ensinar e de aprender. (LOCKMANN; TRAVERSINI, 2010, p. 15)

Para considerarmos a importância das intervenções pedagógicas, sejam elas ocorri-

das em um espaço de atendimento especializado ou em sala de aula, precisamos pensar em

um currículo que se preocupe com a construção de aprendizagens diferenciadas para todos os

sujeitos, que não seja dependente dos recursos, do livro didático em braille e de tecnologias

afins. Nos pautamos por um olhar no modelo social da deficiência para compreender esse

sujeito a partir das diferenças que definem as potencialidades do indivíduo para o aprendiza-

do. Consideramos, portanto, as políticas de inclusão que buscam garantir esse entendimento.

2.1 Políticas Públicas em torno do processo de in/exclusão escolar

Ao pensar o processo de inclusão, alguns pilares da legislação brasileira que vêm reafir-

mando os direitos de todos à Educação e à aprendizagem são considerados como base política.

6 O braille é um sistema universal de leitura e escrita em relevo idealizado para deficientes visuais manusearem. O sistema é
composto por seis pontos, organizados de cima para baixo e da esquerda para a direita. O braille possibilita a formação de
63 símbolos, e os pontos podem ser agrupados em duas colunas ou em três linhas, formando a chamada célula braille.
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, por exemplo, reafirma que a educa-

ção é um direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, legitima-se a educação

escolar pública como dever do Estado, ofertando o Ensino Fundamental obrigatório e gratui-

to, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade prevista. Além disso, a LDB afirma

que o Atendimento Educacional Especializado gratuito deve ser disponibilizado aos educan-

dos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1996).

A partir das legislações supracitadas, houve investimento nos princípios assumidos

desde a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994). Foi nessa Conferência Mundial de Educação

Especial que percebemos um comprometimento para que a educação das pessoas com neces-

sidades especiais se desenvolvesse no ensino regular.

As nações comprometeram-se com o princípio de educação para todos, proclamando

na Declaração, entre outras asserções, que: “Toda criança possui características, interesses, ha-

bilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas; [...] aqueles com necessidades edu-

cacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma

Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades.” (BRASIL, 1994, p. 1).

Após a promulgação das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial (BRASIL, 2001)

pôde-se observar que o conceito de educação inclusiva apareceu de forma vinculada ao siste-

ma de ensino, e a Educação Especial passou a estar integrada a todo o sistema educacional, da

Educação Básica até o Ensino Superior.

Resultante desse movimento, posteriormente, uma das últimas conquistas foi a Políti-

ca Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). A Edu-

cação Especial passou a ser considerada:

[...] uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades,
realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e servi-
ços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas
turmas comuns do ensino regular. (BRASIL, 2008, p. 10).

Importante salientar que esses movimentos legais em prol da inclusão e da aprendiza-

gem de todos foram fundamentais para dar visibilidade a determinados sujeitos que antes

estavam invisíveis para o sistema educacional. No entanto, tais movimentos não garantem

uma educação de qualidade para todos com aprendizagem a partir da inclusão na escola.
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Trata-se de um desafio permanente, que precisará de acompanhamento e problematização

das práticas pedagógicas dentro das escolas.

De acordo com Lopes e Fabris (2013), a inclusão tornou-se um “imperativo de Estado”,

e é preciso aceitar essa interpelação do Estado por meio de normativas para fazer valer e legis-

lar práticas inclusivas. Contudo, faz-se necessário radicalizar a crítica, “[...] para que possamos

analisar as condições de possibilidade para que os diferentes gradientes de inclusão sejam

vividos e que a inclusão não seja entendida como um ponto de chegada, mas como um desafio

permanente”. (LOPES; FABRIS, 2013, p. 110).

A inclusão e a exclusão não são compreendidas como posições fixas, mas sim depen-

dentes uma da outra para existir e cambiar lugares. Diante dessa realidade, as autoras Lopes e

Fabris (2013) propõem que não utilizemos os termos de forma binária, mas antes como in/

exclusão, de forma a mostrar que há uma complementaridade dos termos, uma interdepen-

dência no sentido de descrevermos os sujeitos que vivem “discriminação negativa” (CASTEL,

2008 apud LOPES; FABRIS, 2013, p. 9). Trata-se de sujeitos que são discriminados pela situação

de cárcere, sexualidade, religião, deficiência, não aprendizagem, entre outros, mas que não

podem ser apontados como excluídos, pois vivem processos de in/exclusão, sendo constante-

mente ameaçados por essa condição.

Discriminação positiva para Castel (2008 apud LOPES; FABRIS, 2013) consiste em fazer

mais por aqueles que têm menos. Trata-se de desdobrar esforços a favor da população carente

de recursos, a fim de integrá-la ao regime comum. Já a discriminação negativa é aquela que

diferencia, marcando ou estigmatizando o sujeito, impondo-se a ele uma condição menor.

Ao considerarmos essas diferenças dos sujeitos como processos de in/exclusão, não

negamos que as práticas inclusivas no contexto da escola regular precisam ocorrer. Ao contrá-

rio, afirmamos que é preciso estar atento aos processos que produzem esse movimento de

inclusão e exclusão de modo constante. Por isso, não basta que o sujeito com DV, por exemplo,

esteja inserido na escola regular se as práticas pedagógicas que lhe são disponibilizadas não

promovem a aprendizagem de conhecimentos. Nesse caso, quando nos referirmos a práticas

pedagógicas, será preciso ter em conta que não basta que o sujeito seja socializado dentro do

espaço escolar, há necessidade de acompanhamento e intervenção nesse processo de apren-

dizagem.

As políticas em prol da inclusão de todos os alunos dão condições para que os profes-

sores considerem as necessidades dos sujeitos no ambiente escolar.  Podemos chamar de Tec-

nologia Assistiva (TA) quando pensamos nos recursos que contribuem para as atividades da



Benjamin
Constant

9
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276206, 2021

Aprendizagens dos alunos com deficiência visual e o Atendimento Educacional Especializado — AEE

vida diária dos sujeitos e mesmo para promover a aprendizagem escolar desse indivíduo. Mui-

to utilizada, a TA atualmente constitui-se como um conjunto de recursos tecnológicos que

permitem mais mobilidade, comunicação e interação entre os sujeitos mediante instrumentos

audiovisuais e digitais e softwares interativos. O principal objetivo da TA, segundo Bersch e

Machado (2014, p. 81), é “[...] proporcionar à pessoa com deficiência autonomia, independên-

cia funcional, qualidade de vida e inclusão social.”

No entanto, como abordaremos posteriormente, as TAs não garantem a aprendiza-

gem de todos os sujeitos se não estiverem acompanhadas de outros elementos de igual impor-

tância no campo educacional. Nesse contexto de promoção da inclusão é que a nova Política

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ao descrever quem são

os alunos que devem ser atendidos pelo serviço de Educação Especial e pelo Atendimento

Educacional Especializado, permite considerar as necessidades específicas para a promoção

da aprendizagem, não se restringindo à questão dos recursos.

De acordo com essa política, consideram-se alunos com deficiência “[...] aqueles que

têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que têm

interação com diversas barreiras [e que] podem ter restringida sua participação plena e efetiva

na escola e na sociedade” (BRASIL, 2008, p. 15).

De modo mais específico, foi em 2009 que essas barreiras foram evidenciadas pelas

diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,

modalidade Educação Especial, por meio da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009. Nessa

Resolução, o AEE, o seu público-alvo, bem como os objetivos desse atendimento, serão carac-

terizados para organizar o trabalho a ser realizado nas escolas.

Além disso, a Resolução apresenta orientações para que a proposta do AEE seja inseri-

da ou construída a partir do projeto político-pedagógico da escola, definindo ainda as atribui-

ções do professor do AEE. Segundo a Resolução, o professor que atua no AEE “[...]deve ter

formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para educa-

ção especial” (BRASIL, 2009). Nesse sentido, Scherer e Dal’Igna (2015, p. 419) afirmam que “[...]

é importante questionar os efeitos que têm sido produzidos com a implantação dessa política,

especialmente aqueles relacionados às práticas desenvolvidas pelo professor que atua no AEE”.

A nota técnica do SEESP/GAB/Nº 11/2010 define as orientações para a institucionali-

zação da Oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE em Salas de Recursos Multi-

funcionais – SRM, a serem implantadas nas escolas regulares.  O AEE, então, passa a constituir-se

como uma modalidade de atendimento que disponibiliza recursos e serviços de maneira
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complementar à formação dos alunos da Educação Especial, tendo por função “[...] identificar,

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para

a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas.” (BRASIL, 2010,

p. 1-2). Assim, as SRMs contam com um “espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos

pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos” (BRASIL, 2010, p. 2).

Legitimando-se em normativa, o AEE ganhou espaço dentro das escolas com a organi-

zação das SRMs, constituindo-se como um local propício para dar esse suporte para o desen-

volvimento de práticas inclusivas aos alunos e, além disso, aos professores das salas regulares,

bem como às famílias desses alunos.

As SRMs podem ser organizadas em dois tipos, conforme essa normativa aponta: o

tipo I, que conta com computador, diferentes jogos didáticos e auxílios digitais; o tipo II, que

recebe também recursos específicos para o apoio de alunos com cegueira e baixa visão, inclu-

indo-se outras ferramentas para intervir nessa aprendizagem, tais como: “impressora braille,

scanner de voz, reglete de mesa, punção, soroban, globo terrestre tátil, calculadora sonora e

bolas com guizo” (BRASIL, 2010).

No atendimento ao aluno com DV, o profissional do AEE (que deve possuir formação

específica na área de Educação Especial) disponibiliza as formas de comunicação escrita tanto

pelo Sistema Braille quanto pelas tecnologias de informação e comunicação (como audiolivro

e materiais táteis) oferecidas pela escola. Mesmo assim, Turchiello, Silva e Guareschi (2014)

lembram que os recursos apresentados não esgotam todas as alternativas de trabalho com os

educandos, apenas sinalizam algumas possibilidades.

Trata-se, portanto, de uma proposta assumida pela escola, que disponibilizará esse

atendimento ao aluno, mas também incentivará uma articulação com o professor na sala de

aula e a família dos discentes. De acordo com Turchiello, Silva e Guareschi (2014, p. 60-61):

Ao pensar a proposta de educação inclusiva entende-se que seus objetivos vão além
das estratégias voltadas aos alunos, pois envolvem o contexto da escola regular como
um todo e seus diferentes atores, imprimindo uma mudança de concepções e olha-
res para a deficiência, para a atuação da educação especial e, especialmente, para a
participação dos sujeitos com deficiência na sala de aula. Nesse eixo, o estabeleci-
mento de aproximações e relações entre professores do AEE, professores da sala de
aula, gestores e famílias se faz fundamental para que as propostas pedagógicas se-
jam reconhecidas, contempladas e apoiadas por todos, visando o desenvolvimento
dos alunos.
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A construção dessa proposta pautada na compreensão da in/exclusão possibilitará

uma reflexão constante sobre as práticas disponibilizadas aos estudantes considerados como

público-alvo da Educação Especial, mas também aos demais sujeitos. Conforme vimos, não se

trata de marcar alguns alunos como sendo “os incluídos” no sistema regular. Sabemos que

todos os alunos ocupam o lugar de incluído e de excluído no ambiente educacional, cabendo

às práticas pedagógicas estarem atentas, potencializando a aprendizagem de todos. Essa pos-

tura exigirá articulação e envolvimento dos diferentes atores do contexto escolar, além dos

recursos conquistados. Nesse sentido, apresentamos a seguir os caminhos investigativos tri-

lhados, a fim de aproximarmo-nos dos profissionais que atuam no AEE de duas escolas, bem

como dos próprios alunos atendidos nesses espaços.

3. Caminhos investigativos

Ainda que consideremos o ambiente educacional como um todo, sem marcar um lu-

gar de “aluno de inclusão”, escolhemos descrever o processo de ensino e aprendizagem de

alunos com DV, cegueira e baixa visão justamente para mostrar que, mesmo havendo diferen-

ças evidenciadas no corpo de determinados sujeitos, não serão elas que definirão de antemão

o quê, onde e por que esse sujeito deve aprender.

Partimos do entendimento de que todos têm esse direito à aprendizagem e de que os

alunos com cegueira e baixa visão estão sendo constituídos por um conjunto de discursos,

sejam eles clínicos, políticos, históricos ou sociais. Esses discursos merecem ser problematiza-

dos para não se tornarem essenciais e não comporem as identidades dos sujeitos a partir do

referencial da deficiência como única possibilidade.

Acreditamos que tais sujeitos também têm o que dizer sobre suas aprendizagens, além

de seus professores que atuam no espaço especializado, disponibilizando recursos a serem

utilizados tanto nesse espaço quanto em sala de aula. Por isso, buscou-se compreender, por

meio de entrevistas semiestruturadas, como esses sujeitos, alunos e seus professores do AEE,

percebem o processo de ensino e aprendizagem.

Utilizamos parte da entrevista realizada no estudo anterior, restringindo nossas análi-

ses às questões específicas sobre a SRM. Consideramos nas análises a pergunta realizada aos

alunos sobre como percebiam o apoio da professora da SRM em relação ao desenvolvimento

da aprendizagem. Participaram da entrevista cinco alunos com DV que cursavam os anos fi-

nais do Ensino Fundamental. Os alunos serão identificados conforme o Quadro 1:
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ALUNO TIPO DE DEFICIÊNCIA VISUAL ANO ESCOLAR 

Aluno A Cego 6º ano 

Aluna B Baixa Visão 6º ano 

Aluna C Baixa Visão 7º ano 

Aluno D Baixa Visão 8º ano 

Aluno E Baixa Visão 9º ano 

Quadro 1 – Alunos entrevistados

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Além disso, obtivemos as respostas das duas professoras do Atendimento Educacional

Especializado que atuam com esses alunos na SRM. O Quadro 2 identifica as professoras e

apresenta as respectivas formações para atuar com o AEE.

Quadro 2 – Professoras entrevistadas

As duas professoras, com formação específica em nível de Pós-Graduação na área da

Educação Especial e da Educação Inclusiva, estão em conformidade com as orientações da Reso-

lução, que diz: “[...] para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para

o exercício da docência e formação específica para educação especial” (BRASIL, 2009, p. 41).

Selecionamos uma das questões feitas às professoras, que lhes solicitava um exemplo

de prática realizada na SRM com os alunos com DV. Além das entrevistas, consideramos alguns

Fonte: Elaborado pelas autoras.

PROFESSORA FORMAÇÃO 
TEMPO DE ATUAÇÃO 

DOCENTE 

Professora 1 

Pós-graduação em 

Psicopedagogia; Pós- 

graduação em Educação 

Especial com ênfase em DV. 

22 anos 

Professora 2 

Pós-graduação em 

Psicopedagogia 

Institucional; Pós-graduação 

em Educação Inclusiva 

com ênfase em DV 

26 anos 
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registros em diário de campo das duas escolas visitadas que atendem alunos com DV, a fim

de conhecer o espaço específico destinado ao atendimento especializado. Uma das esco-

las é localizada na região central, e a outra, em um bairro tido como periférico.7 As profes-

soras 1 e 2 trabalham juntas na escola localizada na região central, com os alunos A, B, C e

D. Já o aluno E, estuda na escola localizada no bairro Feitoria sendo acompanhado pela

professora 1.

Diante desse conjunto de dados, analisamos as respostas8 a partir de duas unidades

que estão interligadas e que sustentam as problematizações que intencionamos realizar sobre

o AEE. A primeira unidade discute a necessidade de o AEE oferecer recursos e tecnologia assis-

tiva para que os alunos com DV possam aprender. A segunda aponta o tipo de intervenção da

professora da SRM, problematizando se há ou não uma articulação entre o trabalho dela e o da

professora da sala de aula para acompanhar as aprendizagens desses alunos atendidos. Apon-

tamos que essas duas unidades podem dar suporte à constituição de uma rede inclusiva que

possa garantir de modo mais efetivo a aprendizagem de todos os alunos.

4. O AEE e a constituição de uma rede inclusiva para garantir aprendizagens

A consolidação do AEE nas políticas, conforme vimos, possibilitou a implantação das

SRMs nas escolas. Além da formação dos professores para atuarem nessas salas, percebemos

que está ocorrendo gradativamente uma adequação aos projetos político-pedagógicos nas

escolas para que a inclusão se constitua como proposta e, assim, sejam garantidos o acesso e a

permanência dos alunos na instituição regular de ensino.

Considerar os efeitos que têm sido produzidos com a implantação dessa política, es-

pecialmente aqueles voltados às práticas desenvolvidas no AEE em relação aos alunos com

DV, é o que intencionamos nessa última parte do texto. Ao trazermos a percepção dos alunos,

buscamos compreender de modo mais ampliado esse atendimento, que não pode se restringir

somente às professoras que os atendem.

7 Foi analisada uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) localizada no Bairro Feitoria, no município de São
Leopoldo. A escola conta com 264 alunos nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ano ao 9º ano) e 27 alunos de Educação
Especial, tendo o total de 711 educandos matriculados.  A escola possui SRM do tipo II. Seu Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), no ano de 2017, foi de 4,5, abaixo da meta projetada de 5,0 para o ano no estado. Também foi
analisada uma EMEF localizada na região central do município de São Leopoldo. A escola conta com 176 alunos nos anos
finais do Ensino Fundamental (6º ano ao 9º ano) e 33 alunos de Educação Especial, tendo o total de 5 73 educandos
matriculados. São atendidos em maior quantidade os alunos com baixa visão, pois são selecionadas as escolas com SRM do
tipo II mais próximas da residência dos alunos para facilitar seu deslocamento. O Ideb da escola, no ano passado, foi de 6,8,
acima da meta projetada de 5,0 para o mesmo ano no estado.

8 As respostas dos entrevistados serão apresentadas em itálico para diferenciá-las das citações dos autores.
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O trabalho desenvolvido no AEE, conforme mostrou o estudo de Scherer e Dal’Igna

(2015, p. 424), é “[...] fortemente ligado às ciências, pois tem sido marcado pela ‘correção’ e

‘normalização’ dos alunos que são encaminhados para esse serviço”. Porém, os atendimentos

do AEE precisam ser fortalecidos como um espaço de atendimento “educacional”, com uma

ênfase maior na intervenção pedagógica e não vistos apenas como um reforço ou desenvolvi-

mento de atividades diferenciadas.

Nesse sentido, dar visibilidade ao trabalho realizado pelas professoras e evidenciar a

compreensão dos alunos pode oportunizar que outros elementos, além da correção e da nor-

malização, sejam considerados nesse processo, principalmente no que diz respeito à sala de

aula, às famílias e ao contexto dos estudantes. Potencializar momentos para essa discussão e

reflexão dentro das escolas pode implicar a configuração de novos espaços de significação da

inclusão dos alunos, com as respectivas diferenças ou deficiências, de modo a construir outras

formas de atuação para o AEE.

Não buscamos generalizar as práticas das profissionais que atuam nas duas escolas

investigadas. Ao trazermos elementos sobre as práticas das professoras, procuramos situá-las a

partir de um conjunto de discursos sobre a inclusão e a Educação Especial que, muitas vezes,

define o que pode ou não ser dito e feito nesse espaço de AEE.

A professora 1 enfatiza a importância de os recursos serem disponibilizados aos alu-

nos para que elas possam trabalhar pedagogicamente com eles. No entanto, os conteúdos a

serem trabalhados por elas são aqueles necessários ao cotidiano, para desenvolver a autono-

mia. A professora 1 destaca quais são as aprendizagens dos alunos cegos e com baixa visão

desenvolvidas na SRM:

O aluno cego aprende o braille, o uso da bengala, noções de orientação e mobilidade
(OM), uso e autonomia de recursos falados no computador, inclusive de celular, digita-
ção, entre outras. Já o aluno com baixa visão: aprende a ter autonomia para trabalhar
na aula respeitando suas limitações, como não conseguir copiar do quadro, não enxer-
gar os impressos nas folhas e dificuldades no registro de aulas.  (Professora 1 do AEE).

Essas aprendizagens são fundamentais para que o sujeito possa acompanhar as ativi-

dades em sala de aula. A professora 2 amplia essa percepção e indica a necessidade da relação

dessas aprendizagens com o trabalho do professor que atua em sala de aula. A professora

reforça que o acompanhamento dos docentes desses alunos é fundamental, pois não se trata

apenas de encaminhar o aluno. Ela diz: Os professores são convidados a aprender, não são obriga-

dos.
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A SRM é compreendida por essa professora para além de sua função mais técnica e de

fornecimento de recursos direcionados aos estudantes com deficiência. Ainda que haja apren-

dizagens importantíssimas, elas não podem ficar restritas à SRM, sem envolver o professor de

sala de aula na construção de aprendizagens escolares. Muitas vezes, a SRM é entendida na

escola como um local para onde os alunos com deficiência são encaminhados, devendo fre-

quentá-la como sua única possibilidade de aprender. A professora 2 enfatiza esse entendimen-

to de grande parte dos docentes, dizendo: Os professores apontam as limitações dos alunos. A

sala de recursos tem a função de colocar para os professores as potencialidades, o que os alunos

conseguem fazer.

A SRM, portanto, não se constitui somente como apoio pedagógico ao aluno, no sen-

tido de atendê-lo individualmente a partir de uma tentativa de suprir as necessidades mais

básicas. Também pode ser apoio ao professor de sala de aula, ampliando a compreensão do

docente em relação ao que o aluno é capaz de aprender. A professora 1 destaca a importância

da parceria entre o professor de sala de aula e o do AEE: A SRM atua como um apoio pedagógico

tanto para o aluno quanto para o trabalho do professor em sala de aula. No entanto, ao referir-se

às aprendizagens do aluno, não aparecem potencializados outros conhecimentos que podem

ser aprendidos por ele.

Importa salientar nessas análises a percepção dos alunos sobre o trabalho realizado

na SRM, tendo em vista que eles têm muito a dizer, pois frequentam a sala há bastante tempo,

recebendo atendimentos semanais desde os 6 ou 7 anos de idade, já logo no início do processo

de alfabetização.

Visto que todos os alunos já estão cursando os anos finais do Ensino Fundamental, as

aprendizagens destacadas por eles também se referem às atividades do cotidiano e àquelas

relacionadas com o que é muito comum nos anos finais: copiar o conteúdo do quadro no

caderno. Em suas respostas, fica mais explícita a relação afetuosa que estabelecem com a pro-

fessora da SRM. Uma aluna relata: Se não fosse o atendimento, não estaria na escola (aluna B).

Essa aluna diz sentir-se incluída na escola, tendo em vista esse apoio que recebe da SRM. Outra

aluna expõe os aspectos mais subjetivos desse atendimento, ela ressalta que recebe muito

carinho da professora da SRM e diz que é a partir dessa relação afetuosa que consegue apren-

der coisas que pareciam impossíveis (Aluna C).

Nesse sentido, podemos inferir que o impossível, para essa aluna, seriam os conheci-

mentos escolares. Nos posicionamentos dos alunos, fica explícito que o apoio recebido das

professoras das SRM fez com que eles se sentissem parte da escola. No entanto, como parte da

sala de aula, podemos nos perguntar: o que poderia ainda ser mencionado por eles?
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A partir das respostas dos estudantes, pode-se perceber que a dimensão mais subjeti-

va também importa, ou seja, a forma como eles têm sido vistos na escola e na sala de aula, tanto

pelos professores das diferentes áreas do conhecimento quanto por seus colegas. Os posicio-

namentos dos alunos nos leva a pensar sobre os recursos ou o uso de tecnologias assistivas,

que não garantem sozinhos as aprendizagens.

A dimensão da socialização também é fundamental nesse processo. Essa questão re-

mete ao equilíbrio necessário entre os aspectos objetivos e subjetivos envolvidos na aprendi-

zagem. Nos anos finais do ensino, esses aspectos parecem ser dissociados, enfatizando-se

somente os objetivos, ou seja, a aprendizagem de conteúdos.

Sabe-se que, ao considerarmos as diferenças e deficiências dos alunos enquanto re-

sultado de múltiplos fatores – não apenas cognitivos, mas também sociais e culturais –, não se

trata de “facilitar” a aprendizagem, oferecendo recursos e adaptando o currículo no sentido de

retirar conteúdos, subestimando a capacidade de aprender do aluno.

Para Carvalho (2010, p. 112), as adaptações curriculares têm gerado muita discussão

entre os professores, pois alguns alegam que “[...] currículos adaptados para alguns podem ser

fontes de discriminações, ainda que tais alunos estejam frequentando a mesma turma de seus

pares, ditos normais”. A adaptação curricular é, de acordo com a autora, uma tarefa complexa,

que não pode ser pensada só para os alunos com alguma deficiência. Trata-se, antes, de repen-

sar os currículos, os conhecimentos que devem ser ensinados, os tempos de aprendizagens e as

metodologias utilizadas, entre outras coisas. (CARVALHO, 2010).

Essa necessidade de repensar o currículo também envolve as famílias. Em conformida-

de com a nota técnica do AEE número 11/2010, a professora 1 ressalta a importância de acom-

panhamento do aluno mediante conversas com os demais professores sobre as possibilidades

de adaptações ao currículo, a fim de que o aluno possa aprender de forma significativa. A

professora 1 também aponta a relação com a família do aluno. Além de manter um contato

com os familiares, a professora busca fazer uma ponte entre as famílias e aquilo que caberá aos

docentes ensinar. A professora 1 destaca sobre suas atribuições:

Atendimento do aluno na SRM é semanal, fazemos o acompanhamento do aluno na
escola, conversando sobre as adaptações que o aluno necessita para acompanhar as
aulas, ajuda na elaboração da ACI (Adaptação Curricular Individualizada). Ainda temos
o contato com as famílias, que precisam aceitar e entender a necessidade das adapta-
ções.
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A professora 1, quando se refere à família, afirma que esta precisa aceitar o que a

escola definiu como sendo a adaptação curricular para o aluno. A família geralmente não é

convidada a pensar junto essa proposta para seu filho.

De acordo com Dal’Igna (2005), o processo de inclusão nas escolas tem reforçado “a

pedagogização das famílias”. Ou seja, as professoras da SRM investem na promoção de uma

pedagogização da família, por meio de um conjunto de prescrições que pretendem regular o

que pode e o que deve ser feito para garantir o desenvolvimento normal dos alunos atendidos

e, consequentemente, um bom desempenho escolar (DAL’IGNA, 2005).

A adaptação curricular individualizada é uma das atribuições do professor que atua

no AEE. Segundo a Resolução n.º 4, de 2 de outubro de 2009, no Art. 13, as demais atribuições

são:

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de aces-
sibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos públi-
co-alvo da Educação Especial;  II – elaborar e executar plano de Atendimento
Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recur-
sos pedagógicos e de acessibilidade; [...] VIII - estabelecer articulação com os profes-
sores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos
alunos nas atividades escolares (BRASIL, 2009, p. 4).

Pode-se perceber que, para promover a inclusão na escola, o professor que atua no

AEE precisa considerar, além dos recursos pedagógicos, que modelos curriculares podem ser

criados. Não se trata de fazer apenas pequenos ajustes, mas antes de permitir ao professor da

sala de aula questionar os conhecimentos e a base epistemológica em que a inclusão vem

sendo proposta.

Podemos pensar que a ACI sozinha se restringe a “[...] modelos curriculares que apenas

ajustam o aluno ao processo em andamento, mas o conteúdo em si não é repensado” (SCHE-

RER; DAL’IGNA, 2015, p. 423).

A Adaptação Curricular Individualizada representa um conjunto de adaptações nos

planejamentos diários dos professores que aceitarem a oferta, realizado de forma conjunta

com as professoras do AEE. Para tal, são necessárias adaptações nas atividades e formas de

expor os conteúdos (como textos e imagens), a fim de facilitar o entendimento do estudante e

a explicação dos professores a eles. Um exemplo de ACI que vem sendo utilizado em uma das

escolas pesquisadas é o uso pedagógico do aparelho celular.



Benjamin
Constant

18
Benjamin Constant, Rio de Janeiro, v. 27, n. 62, e276206, 2021

Aprendizagens dos alunos com deficiência visual e o Atendimento Educacional Especializado — AEE

Segundo a professora 2 do AEE, o uso do eletrônico é uma alternativa que mostrou

resultados positivos, quando utilizados por alguns dos estudantes, pois eles conseguem ler e

ouvir de forma mais clara e realizar as atividades de maneira mais ágil e bem-organizada.

Cabe perguntar como é possível extrapolar as funções da SRM, não só no sentido de

atender o aluno individualmente, mas trabalhar com as diferenças, em grupos ou mesmo den-

tro da própria turma. Essa questão não aparece nas respostas das professoras. A professora 2

aponta que a SRM extrapola o seu principal objetivo de potencializar as habilidades e auxiliar

a aprendizagem dos alunos porque, segundo ela, nesse espaço, os alunos se encontram com os

seus iguais. Ela menciona: Eu acredito na inclusão, em que aprendemos entre todos que somos

diferentes.... Mas conviver com os semelhantes é muito bom, na formação da identidade pessoal do

aluno.

Não se trata de exaltar a inclusão e as diferenças. Também não cabe mais acreditar que

separando os diferentes em uma sala específica estará resolvida a questão da inclusão. Trata-se

antes de conviver e trabalhar com as diferenças de todos os alunos, sejam elas de deficiências,

aprendizagens, gênero, raça, sexualidade, classe, entre outras.

Cabe à escola pensar o processo de ensino e aprendizagem para atender às diferenças

como um desafio constante, o que somente poderá ser concretizado quando um projeto curri-

cular for construído permanentemente por todos da escola, envolvendo a comunidade esco-

lar e reforçando as potencialidades e os aspectos culturais de cada um dos envolvidos.

5. Considerações finais

Buscamos discutir algumas inquietações em relação ao tema da inclusão escolar e da

DV no contexto de escola inclusiva, mobilizando a comunidade escolar de forma a refletir

constantemente sobre quais práticas têm promovido o processo de in/exclusão.

Acreditamos que é impossível concretizar a escola inclusiva. O que existe são proces-

sos de in/exclusão permanentes vivenciados por todos os sujeitos envolvidos no processo

educativo. A escola foi pensada e constituída como um espaço de práticas homogeneizantes

em que a diferença incomoda, atrapalha, desestabiliza.

Nesse sentido, precisamos pensar sobre tais práticas, ainda mais sobre aquelas volta-

das aos anos finais do Ensino Fundamental, reunindo os professores de diferentes áreas do

conhecimento para repensar o currículo: o quê, quando e para que ensinar determinado con-

teúdo?
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Marcamos também a necessidade de envolver, nessas reflexões na escola, o AEE e a

profissional que atua nesse espaço, independentemente das necessidades ou deficiências dos

sujeitos. A mudança desse modelo exigirá estudos e discussões constantes entre o grupo de

docentes e esse profissional referência da inclusão na escola.

Com base nessas reflexões, acreditamos que, para consolidar uma rede inclusiva na

escola, precisamos ainda transcender esse espaço escolar, buscar uma aproximação entre o

professor do AEE, os professores da turma regular e de todos os que estão envolvidos no pro-

cesso de ensino e aprendizagem. Isso inclui aproximar também os diferentes segmentos: pro-

fissionais da gestão escolar, funcionários e colaboradores da escola, alunos, comunidade,

famílias, profissionais especializados, entre outros.

Tal proposta constitui-se como um processo de in/exclusão permanente em que a so-

cialização e o desenvolvimento da autonomia estão presentes, porém o objetivo da constru-

ção de aprendizagens deve priorizar os conhecimentos que os sujeitos atendidos no AEE

precisam consolidar.
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Em caso de reformulação, o trabalho é devolvido ao autor, solicitando-se que considere os parece-
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8. não se enquadrem nas temáticas da revista Benjamin Constant.

A decisão final sobre a publicação de um original é dos editores-chefes da revista Benjamin

Constant, ouvida a Comissão Editorial e observando:

1. a qualidade científica atestada pelos avaliadores do original;

2. a contribuição à área da deficiência visual; a originalidade do tema e/ou do tratamento
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dológica adotada;
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Considerações éticas e política antiplágio:

Estudos que envolvam seres humanos, ou dados de seres humanos, deverão estar de acordo com

a Resolução 466/12 e a Resolução 510/16, ambas do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, além

de observar, quando pertinente, a Carta Circular n. 1/2021 Conep/SECNS/MS (procedimentos em
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pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual). Quando for o caso, autores deverão inserir

o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa no original e informar 

que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos . Caso julgue necessá-rio, 

a Comissão Editorial da Benjamin Constant poderá solicitar a cópia da aprovação do trabalho por um 

Comitê de Ética.

Além disso, a equipe editorial da Benjamin Constant repudia as práticas de plágio e autoplágio,

cabendo aos autores garantir a originalidade de seus trabalhos e obrigatoriamente citar as fontes

consultadas em sua construção. Casos suspeitos poderão ser submetidos a verificação e, em caso

de plágio comprovado, os manuscritos serão devolvidos aos autores.
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Missão: publicar trabalhos inéditos, de autores brasileiros e estrangeiros, que contribuam para o

conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico e da pesquisa, na área de conhecimen-
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ciências e da surdocegueira.
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Acesso aberto: esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio
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mocratização mundial do conhecimento. Recomenda-se aos autores a disponibilização em reposi-

tórios de acesso aberto dos dados das pesquisas utilizadas nos trabalhos publicados na Benjamin

Constant. Os usuários da revista podem ler, baixar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou vincular

os textos completos dos artigos, ou usá-los para qualquer outra finalidade legal, sem solicitar per-

missão prévia do editor ou do autor,  desde que respeitem a l icença de uso do Creative

Commons utilizada pelo periódico. Esta definição de acesso aberto está de acordo com a Iniciativa

de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI).

Modelo de financiamento:

O Instituto Benjamin Constant é a instituição que garante as condições para o funcionamento da

revista, incluindo recursos materiais e humanos.
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Pagamento de taxas: não há cobrança de taxas de qualquer espécie seja para submissão ou para

avaliação de originais a serem publicados pela Benjamin Constant. 

Estratos da Benjamin Constant no Qualis da CAPES (quadriênio 2013-2016):

B1: Ensino

B4: Educação

Fonte: Plataforma Sucupira

Histórico:

Em 1995, por iniciativa da então Divisão de Documentação e Informação (DDI) do Departamento

Técnico-Especializado (DTE) do Instituto Benjamin Constant, foi criada a revista Benjamin Constant.

O periódico pretendia atender a já expressiva demanda por informações relativas a aspectos liga-

dos à prevenção às causas da cegueira, e à educação, à reabilitação, ao trabalho, à cultura, ao espor-

te, ao lazer e aos direitos das pessoas com deficiência visual no Brasil.

Além disso, o IBC cria que a ausência de publicações específicas na temática era um entrave ao

crescimento do número de pesquisas envolvendo a temática, bem como ao processo de interação

entre os pesquisadores da área. Ao editar a revista, portanto, o IBC cumpria com sua competência

de atuar como órgão de pesquisa, documentação e difusão de informações que servem para subsi-

diar ações que garantam às pessoas com deficiência visual no Brasil atenção adequada e pleno

exercício de sua cidadania.

A Benjamin Constant – em mais de 20 anos de existência – trabalha para se consolidar como um dos

periódicos mais relevantes no campo científico. Sendo a única revista no país especializada nas

temáticas da deficiência visual, da deficiência visual associada a outras deficiências e da surdoce-

gueira, de que se tem notícia, o periódico recebe e publica todos os anos contribuições de pesqui-

sadores experientes e de novos pesquisadores em proporção ideal, vindos de todas as partes do

Brasil e do mundo.

Para maiores informações, acesse: http://www.ibc.gov.br/publicacoes 




