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PREFÁCIO

Coordenar e ministrar o Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na 
Escola como professora convidada pelo Núcleo de Pesquisa em Inclusão, Mo-
vimento e Ensino a Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora, de 2018 
a 2019, foi mais uma rica oportunidade de compartilhar conhecimentos com um 
grupo grande de professores de salas comuns e salas multifuncionais de esco-
las da Rede Pública. O curso em parceria com o MEC – Ministério da Educação 
contou com a participação de 300 professores dos mais diferentes cantos e 
cidades brasileiras, informando e formando esses profissionais para o uso da 
audiodescrição na escola como uma ferramenta pedagógica que muito pode 
contribuir para a remoção das barreiras comunicacionais no ambiente escolar.

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional, que 
amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos os tipos 
espetáculos, eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou religio-
sos, e produtos audiovisuais por meio de informação sonora. Está dentro dos 
estudos da tradução, sendo considerada como um tipo de tradução interse-
miótica 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 entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos, pes-
soas com déficit de atenção, autistas, disléxicos e outros. 

O uso deste recurso de acessibilidade comunicacional e de tecnologia 
assistiva em todos os tipos de espetáculos (peças de teatro, musicais, espe-
táculos de dança, espetáculos de circo, shows, stand ups, óperas, concertos, 
shows e outros), programas de televisão, exposições em museus, produtos 
audiovisuais, livros, publicações online, eventos sociais, acadêmicos e cor-
porativos, vem crescendo e avançando, principalmente, nos grandes centros. 
Pessoas cegas e com baixa visão também podem ser consumidoras de cul-
tura, desde que sejam respeitadas em seus direitos de acessibilidade comu-
nicacional. Todo esse grande movimento de inclusão cultural, de formação de 
uma nova plateia que tem acesso aos espetáculos, à informação e à cultura 
por meio das palavras precisa necessariamente chegar até a escola, lugar no 
qual se utilizam, fartamente, recursos imagéticos. 

Faz-se necessário e urgente informar professores sobre a relevância do 
recurso e como pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica nos mais 
diversos tipos de eventos e atividades que acontecem no ambiente escolar. O 
Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na Escola teve como objetivos 
justamente isso, formar e informar professores sobre o uso da audiodescrição 
seja para tornar acessíveis os materiais didáticos, os filmes que são exibidos 
em sala de aula, os eventos dentro e fora da escola, as visitas a museus e 
outros espaços culturais, a contação de histórias e outras tantas atividades. 
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Ao longo do curso, os professores puderam divulgar a audiodescrição 
para alunos e professores, em suas escolas e cidades, tiveram a oportunidade 
de aplicar o recurso em aulas e eventos, em filmes, passeios e exposições. Os 
trabalhos de finalização de curso apresentaram e discutiram as possíveis apli-
cações da audiodescrição na escola: em eventos escolares, no livro didático, 
em apresentações, em atividades de sala de aula, em uma feira de ciências ou 
festa do folclore, na contação de história, em filmes, na divulgação para outros 
professores ou para pessoas com deficiência visual e profissionais de alguma 
instituição, com o possível uso de atividades de mediação como discutido du-
rante o curso.

Alguns destes trabalhos foram selecionados para fazer parte deste li-
vro: Práticas Inclusivas: a audiodescrição como ferramenta pedagógica, leitura 
obrigatória para professores, que certamente muito poderá colaborar para di-
fundir mais o uso da audiodescrição no contexto escolar. O conhecimento so-
bre o recurso e sobre seus benefícios, aplicabilidade e técnicas permitirá que 
possa ser utilizado como ferramenta, o que sem dúvida poderá contribuir para 
o enriquecimento do agir pedagógico e para a abertura de mais oportunidades 
de aprendizagem não somente para os com deficiência visual, mas para todos 
os alunos. Que a atividade de ler imagens sejam elas estáticas ou dinâmicas 
contamine o ambiente escolar e possa ser uma constante na prática docente.

O trabalho de Adriana da Paixão Santos, realizado no Centro de Apoio 
Pedagógico ao Deficiente Visual em Salvador, BA, destaca a audiodescrição 
de imagens estáticas, mais especificamente de obras de arte e o uso de ma-
teriais táteis como atividades de mediação. Giselly Rodrigues das Neves, na 
época fazendo o doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
fez a audiodescrição das imagens de sua tese com o intuito de provocar os 
leitores de seu trabalho a repensarem as formas de divulgação das informa-
ções científicas. Marcia de Fátima Brito compartilhou com outros professores 
o que aprendeu no curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na Escola, 
oferecido pelo UFJF, para potencializar a compreensão sobre o recurso, pos-
sibilitando a aplicação não apenas na sala de aula, mas também em eventos 
extracurriculares. Márcia Regina Vieira dos Santos, assim como Marcia de Fá-
tima, também compartilhou os conhecimentos sobre audiodescrição entre os 
professores do ensino fundamental e infantil, monitores, atendentes de inclu-
são, secretárias, serventes, merendeiras, equipe diretiva e equipe pedagógica 
de uma escola de ensino fundamental no município de Arroio do Sal no Rio 
Grande do Sul, usando para isso uma contação de história. 

Cristiana Mello Cerchiari, usuária e consultora em audiodescrição, relata 
em seu trabalho a experiência de apresentar um filme com audiodescrição 
para seus alunos de inglês na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, 
em São Paulo. Maria Cândida da Silva Abes, relata a experiência com a audio-
descrição de obras de arte realizada na Exposição Floresta Encantanda, em 
Campo Grande, MS, da qual participaram alunos do Instituto Sul-Mato-Gros-
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sense para Cegos Florivaldo Vargas/ISMAC, Centro de Apoio Pedagógico ao 
Deficiente Visual e Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul/
CAP DV/MS. Lara Souto Santana, professora com deficiência visual, reflete 
sobre o quanto a ausência de audiodescrição deixou lacunas no seu percurso 
escolar, as quais tenta preencher das mais diversas formas. A partir disso, 
propôs uma formação para os professores da rede pública municipal de uma 
escola na zona sul de São Paulo.

Débora de Aranha Haupt, com o intuito de observar o efeito da audiodes-
crição e outras mediações dentro de sala de aula, realizou a sua atividade em 
uma aula de geografia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilza Molina 
Martins, na cidade de Farroupilha, RS, que tem alunos com deficiência visual. 
Felipe Monteiro, usuário e consultor em audiodescrição, realizou uma palestra 
para professores na cidade de Resende, Rio de Janeiro, para apresentar a 
audiodescrição e mostrar como os professores podem tornar suas aulas mais 
inclusivas. Flávia Pinto Beltrão objetivou com seu trabalho chamar a atenção 
dos professores de uma escola de ensino fundamental do município de Bom 
Jardim, no Rio de Janeiro, para o uso da audiodescrição e dos recursos multis-
sensoriais em uma contação de histórias. Luciane Molina, usuária e consultora 
em audiodescrição, usou como instrumento de coleta de dados para verificar a 
relevência da audiodescrição, um vídeo sobre origami.

Denise Targino Villar preparou uma oficina de audiodescrição para alu-
nos do curso de língua inglesa da Faculdade Dalcidio Jurandir na Universi-
dade Federal do Pará, Campus Altamira. Sandra Ortiz Rizzotti preparou uma 
atividade de sensibilização sobre audiodescrição e com recursos de mediação 
multissensorial em parceria com o COMDEF (Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência) de Sto André. Aparecida Leite, usuária e consultora em au-
diodescrição, exibiu o filme Vermelho com o Céu com o recurso no Instituto de 
Cegos do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá. Daiane da Cunha Barroso de-
senvolveu um projeto de educação ambiental com alunos de uma escola espe-
cial, no Parque Natural Verde Vale, no município de Rio Bonito, Rio de Janeiro. 

Elizabeth Ferreira Campos Barbosa exibiu o filme A Cor do Paraíso com 
audiodescrição para uma turma de 7o ano na Escola Estadual Mercedes Zé-
tola, na cidade de Aragarças. Goiás. Mara Karine de Carvalho promoveu uma 
formação para jovens aprendizes com deficiência visual, em Juiz de Fora, Mi-
nas Gerais. Marcela Campos Queiroz analisou o potencial da audiodescrição 
aplicada às imagens estáticas em aulas de geografia, em Londrina, Paraná. E 
por fim, Thiago de Lima Torreão Cerejeira preparou uma oficina sobre audio-
descrição de eventos para professores, servidores e alunos do Instituto Fede-
ral do Rio Grande do Norte (IFRN), em Natal.

Convido você, caro leitor, a conhecer os trabalhos aqui apresentados 
que certamente poderão ser uma inspiração para futuras ações de divulgação 
e implementação da audiodescrição em sua escola ou outro local de trabalho.

líVia Maria Villela de Mello MoTTa
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COM AMOR, VAN GOGH: A AUDIODESCRIÇÃO A SERVIÇO 
DA ARTE EXPRESSIONISTA
A AUDIODESCRIÇÃO A SERVIÇO DA ACESSIBILIDADE 
CULTURAL

adriana da Paixão sanTos

1 INTRODUÇÃO 
A inclusão no Brasil tem sido protagonista dos muitos documentos ofi-

ciais publicados ao longo do tempo. São leis, decretos e notas técnicas que vi-
sam à organização do sistema educacional para receber o aluno com deficiên-
cia ou algum tipo de transtorno de desenvolvimento. Assim, de forma objetiva, 
apresentamos neste texto um breve panorama sobre o processo de inclusão 
da pessoa com deficiência e como está relacionado à acessibilidade cultural 
desses sujeitos. O enfoque maior é a inclusão da pessoa com deficiência visu-
al, público desse estudo, organizando, principalmente, elementos que possam 
constituir o acesso dessa pessoa à cultura e à informação. 

Para cumprir tal fim, este texto tem como objetivo apresentar o filme 
“Com amor, Van Gogh”, obra que apresenta a história do artista e que tem os 
cenários baseados em suas principais pinturas. Esta proposta será apresen-
tada no Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, instituição na qual 
sou docente, e o público será constituído pelos alunos da instituição, seus 
acompanhantes e docentes.

O foco desta proposta é a linguagem a ser utilizada nessa construção, 
que tende tanto para a objetividade quanto para a subjetividade. Isso constitui 
uma controvérsia dentro da tradução audiovisual acessível, na qual autores e 
estudiosos da área buscam linearizar a escrita de tais materiais de acordo com 
suas interpretações.

Este estudo é inicial, que levanta uma discussão importante acerca de 
um produto audiovisual acessível que não pode ficar à mercê de disputas teó-
ricas, não considerando o público receptor do material e o que ele pode apre-
ender do que lhe é apresentado.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica deste trabalho foi construída a partir de as-

suntos e autores que considero importantes para tal finalidade. A organização 
dessa seção apresenta uma breve explicação sobre tradução audiovisual e 
a audiodescrição e sobre a linguagem a ser utilizada. Alguns exemplos de 
roteiros com linguagens objetiva e subjetiva serão apresentados para justificar 
esse estudo.
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3 SOBRE TRADUÇÃO AUDIOVISUAL
Temos, no Brasil, uma legislação bastante rica no que se refere à inclu-

são de pessoas com deficiência. No tocante a comunicação direcionada às 
pessoas com deficiência, os recursos envolvem os estudos e aplicações da 
tradução audiovisual. Díaz Cintas (2007, p. 13, tradução nossa) conceitua, de 
forma global, a tradução audiovisual como sendo algo que envolve as diferen-
tes práticas tradutórias que se implementam nos meios audiovisuais no mo-
mento de transmitir uma mensagem de uma língua para outra, em um formato 
em que haja uma interação semiótica entre som e imagem.

Porém, se pensarmos nos recursos tecnológicos que temos atualmente, 
a tradução audiovisual não acontece somente de uma língua para outra, mas 
é algo intersemiótico, no qual temos a tradução de elementos visuais em acús-
ticos e vice-versa. 

Os tipos de TAV são vários, como por exemplo: janela de interpretação 
de Língua de Sinais; Legendagem para Surdos e Ensurdecidos – LSE; Voice-o-
ver; closedcaption ou legenda fechada. A LSE e a Janela de LIBRAS podem ser 
consideradas como exemplos de uma tradução Intralingual na qual, segundo 
Jakobson (1959), há uma interpretação de signos verbais dentro de uma mes-
ma língua. Já o voice-over e o closedcaption podem ser exemplos de tradução 
Interlingual, nos quais há um processo de interpretação de signos verbais por 
meio dos signos de uma outra língua. A audiodescrição, detalhada na próxima 
seção, está definida como um terceiro tipo de tradução, a intersemiótica.

4 SOBRE AUDIODESCRIÇÃO – CONCEITOS E TIPOLOGIAS
Algumas atividades, pedagógicas ou não, exigem o uso de determina-

dos elementos que envolvem essencialmente a imagem. São vídeos, quadri-
nhos, charges, dentre outros. Essas propostas não contemplam pessoas com 
deficiência visual, deficiência intelectual e algumas especificidades da dislexia. 
Assim, algumas estratégias foram pensadas de forma a proporcionar a esses 
sujeitos meios de se alcançar as informações transmitidas pelas imagens. Um 
desses recursos é a audiodescrição1. A Resolução no 6672, de 30 de maio de 
2016 traz a definição de AD como sendo uma narração, em língua portuguesa, 
integrada ao som original da obra audiovisual, contendo descrições de sons e 
elementos visuais e quaisquer informações adicionais que sejam relevantes 
para possibilitar a melhor compreensão desta por pessoas com deficiência vi-
sual ou intelectual.

1 Doravante apresentada como AD.
2 Art. 2o, § III do Regulamento Geral de Acessibilidade em Serviços de Telecomunicações de interes-

se coletivo. http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/905-resolucao-n-667. Acesso em: 
9 dez. 2018.
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Neves (2011, p. 13) explica, em outras palavras, que este recurso de 
acessibilidade consiste na tradução, através de uma narrativa descritiva ou 
outras técnicas verbais, mensagens visuais não perceptíveis apenas através 
dos sinais acústicos presentes em textos (áudio)visuais (filmes, produtos mul-
timídia, Web...); a arte de descrever imagens, objetos, realidades com valor 
comunicativo essencialmente visualista (ex. paisagens, patrimônio construído, 
peças de museu, ...) (NEVES, 2011, p. 13).

Trata-se, portanto, de uma tradução intersemiótica, em que temos uma 
recodificação de signos não verbais em signos verbais, que oferece uma des-
crição clara e objetiva das informações visuais que não estão contidas no di-
álogo, como expressões faciais, gestos, ambientes, figurinos, mudanças de 
tempo, títulos. Motta (2016, p. 15) apresenta a audiodescrição como sendoum 
recurso de acessibilidade comunicacional que amplia o entendimento das pes-
soas com deficiência visual em todos os tipos de eventos, sejam eles acadêmi-
cos, científicos, sociais ou religiosos, por meio de informação sonora. Transfor-
ma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura e à 
informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar.

É descrever as imagens e traduzi-las em palavras, oferecendo uma 
construção de retrato verbal de pessoas, paisagens, objetos, cenas e ambientes, 
sem expressar julgamento ou opiniões pessoais a respeito. Este é um recurso 
assistivo que não serve somente a quem tem deficiência visual (em maior ou 
menor grau, mas a todo aquele que se encontra em situação de desvantagem 
em termos pessoais, sociais ou ambientais (NEVES, 2011). Além disso, este 
recurso vem se tornando alvo de estudos acadêmicos, sendo tratado como 
uma tradução audiovisual intersemiótica, de intencionalidade inclusiva. Díaz 
Cintas (2010, p. 175) classifica a audiodescrição em três grupos principais, 
que podem servir de ponto de partida para a compreensão dos diferentes usos 
deste recurso:

a)  AD para imagens dinâmicas, que envolvem filmes, séries, docu-
mentários, nos quais as imagens estão em movimento e que podem 
ser vistas em televisão, cinema, DVD, internet, aparelhos móveis etc.

b)  AD para imagens estáticas, utilizada principalmente em museus, 
monumentos, galerias de arte, exposições etc., onde há imagens 
sem movimento.

c)  AD ao vivo ou gravada, para teatro, musicais, ópera, ballet, espor-
tes, atos públicos ou outro tipo de evento.
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Esta descrição deve constituir um roteiro, que, no caso, deve descrever 
uma obra de arte e contemplar os seguintes requisitos3: 

1 Identificar o sujeito, objeto ou cena a ser descrita – O que/quem. 
2 Localizar o sujeito, objeto ou cena a ser descrita – Onde. 
3 Empregar adjetivos para qualificar o sujeito, objeto ou cena da des-

crição – Como. 
4 Empregar verbos para descrever a ação e advérbio: para. 
5 Descrever as circunstâncias da ação – Faz o que/como. 
6 Utilizar o advérbio para referenciar o tempo em que ocorre a ação 

– Quando. 
7 Identificar os diversos enquadramentos da imagem – De onde.

Além desses requisitos, Motta (2016, p. 102) apresenta duas ações ex-
tremamente importantes para a construção desses roteiros: a análise prévia 
da obra e a não interpretação, buscando passar informações descritivas que 
possibilitem ao público a construção própria de interpretação daquilo que ouve. 

Fotografia 1 – Exemplo de descrição de uma obra de arte

Fonte – Motta (2019).

Corroborando o que Motta escreve, Snyder (2017), indica a questão da 
ampliação do nível de consciência a partir desse recurso, tornando o usuário 

3 Adaptado da Nota Técnica no 21 / 2012 / MEC / SECADI /DPEE, de 10 de abril de 2012, que traz 
Orientações para descrição de imagem na geração de material digital acessível.
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da AD um observador ativo, com um senso de observação ampliado, perce-
bendo o mundo das imagens de forma acurada, acrescentando ainda que o 
respeito aos indivíduos e suas peculiaridades, apreciando suas habilidades e 
capacidades, compreendendo os limites do outro e os nossos.

5 SOBRE A LINGUAGEM DA AUDIODESCRIÇÃO
A questão da linguagem é uma das maiores controvérsias na produção 

de uma audiodescrição. Qual deve ser empregada? Ela deve ser estritamente 
adequada a cada público ou pode ser estruturada a partir das diversas vivên-
cias do público?

Alguns autores discutem qual deve ser a linguagem mais “adequada” 
para um roteiro de audiodescrição. Um deles, Joel Snyder (2017, p. 88), que 
escreve:

A arte da áudio-descrição [sic] acaba por ser a arte de descrever bem 
menos do que tudo o que enxergamos – nunca há tempo suficiente para 
transmitir em palavras tudo o que está lá. [...] Devemos escolher, decidir 
o que não é prioridade para a áudio-descrição. Devemos deixar de fora 
muito mais do que, em última análise, incluiríamos na descrição.

Ora, como pensar em selecionar o que descrever se, analisando a obra, 
percebemos detalhes que são importantes para a compreensão do contexto 
da obra? Ser objetivo não significa usar a linguagem de maneira objetiva, isto 
é, substantivos sendo eles mesmos, adjetivos sendo eles mesmos... A questão 
das metáforas e sinestesias são, para uma audiodescrição de obras de arte, 
essenciais para que o público alcance a poética que o quadro ou a estátua 
apresenta. Uma tradução implica sempre em uma interpretação.

Louise Fryer (2016, p. 223) traz que 

[...] a AD deve abandonar o mito da objetividade, assim como os princí-
pios e práticas que essa falsa premissa engendra – reconhecer, abraçar 
e valorizar a descrição subjetiva deve libertar os descritores para for-
necer experiências cinematográficas mais ricas para espectadores ce-
gos [...] fornecendo detalhes que realmente descrevem essa pessoa, ou 
seja, [fazendo] o uso liberal de adjetivos e advérbios.

Vejamos a seguir, três roteiros de audiodescrição para a mesma imagem:
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Fotografia 2 – Imagem de um campo de alfazema e seus roteiros.
 

Fonte – https://br.depositphotos.com/49678379/stock-photo- 
lavender-and-wheat-field.html. Acesso em: 20 nov. 2018.

Roteiro elaborado 
pela autora

Imagem colorida. Em primeiro plano, um campo de alfazema florido. Ao cen-
tro da foto, vegetação verde compondo uma linha. Atrás dessa linha, um 
campo verde claro e, atrás desse campo, uma outra plantação de alfazema. 
À esquerda, a ponta de uma vegetação Verde. O céu apresenta diversos tons 
de azul, com nuvens esparsas.

Roteiro elaborado 
por S. R.4

O quadro como um todo, através das linhas cria três triângulos, aos quais 
está cada uma das vegetações. Uma linha perpendicular de pequenos ar-
bustos, ao centro. E uma passarela de alfazema à esquerda, antes de um 
pequeno aglomerado também de arbustos, bem à esquerda, que se estende 
numa fina linha do horizonte, dividindo um degradê de azuis, espaçado aqui 
e ali por nuvens esfumaçadas. Pelo menos é o que vejo.

Roteiro elaborado 
por R. M.5

Foto de uma paisagem. À frente há um vasto campo de alfazemas, com fo-
lhas verdes e flores roxas. Ao centro há uma área de terra à direita e uma 
plantação de alfazemas à esquerda. Ao fundo há uma imensa área com árvo-
res e um céu de azul-intenso, com algumas nuvens brancas. 

Fonte – A autora (2018).

Observe o quanto as linguagens diferem: Enquanto o roteiro de S.R. traz 
palavras que por exemplo, dão dimensões de distância, o roteiro de R. M. é 
mais focado nos elementos visuais de maneira objetiva; poucos são os adje-
tivos que apresentem perspectivas de tamanho ou distância. O que pretendo 
dizer é que a linguagem de um roteiro deve ser adequada ao que está sendo 
descrito. E, se há a intenção de se ter a poética destacada, vale pensar numa 
proposta subjetiva. 

4 Audiodescritora profissional, residente em Salvador-BA.
5 Audiodescritora profissional, residente em São Paulo-SP.
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6 METODOLOGIA
Esta atividade propõe a criação de roteiros de AD de algumas cenas 

do filme “Com amor, Van Gogh”. Uma parceria entre Reino Unido e Polônia, o 
filme foi produzido em 2017, sendo escrito e dirigido por Dorota Kobiela e Hugh 
Welchman. Filme biográfico de animação, conta a história do pintor Vincent 
Van Gogh, que fazia várias excursões artísticas com a finalidade de explorar as 
paisagens de Arles, região da França. Foi uma obra produzida por 125 artistas, 
que pintaram cerca de 65.000 quadros, inspirados por pinturas específicas de 
Vincent. Abaixo, algumas das obras que inspiraram o filme:

Fotografia 3

Fonte – Pinheiro (2015).

A proposta é apresentar o pintor e sua biografia a partir desses qua-
dros. Aqui, a linguagem subjetiva se faz essencial, uma vez que se pretende 
trabalhar a sensibilidade através das palavras, proporcionando à pessoa com 
deficiência visual um maior contato coma subjetividade das obras de Vincent, 
tão conflituosa, mas cheia de cores.

Inicialmente, será fita uma exibição do filme sem a audiodescrição, até 
como forma de perceber se houve entendimento do que foi exibido sem o re-
curso acessível. De forma a proporcionar uma maior aproximação do público 
com o filme, serão realizadas atividades de mediação que contarão com os 
seguintes recursos:

a) Confecção de painéis táteis das obras acima apresentadas. Cada 
quadro será audiodescrito a partir do que Motta (2019).

b) Utilização de um laboratório sensorial que contará com texturas di-
versas, essências e cores (para aqueles que são videntes ou os 
que têm baixa visão). Essa segunda parte visa uma maior interação 
entre os espectadores. 
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Depois da “finalização” do processo de geração do roteiro, as pessoas 
com deficiência ouvirão os roteiros, havendo uma discussão durante a qual a 
autora terá a oportunidade de colocá-las em contato com determinados estí-
mulos sensoriais relacionados às principais obras de Van Gogh a serem traba-
lhadas; nesse momento, o recurso sinestésico será de grande utilidade para 
que o público alvo possa “viajar” através dessas imagens construídas. Afinal, 
como diz Vygotsky (1989, p. 82), “a palavra vence a cegueira”.

7 RESULTADOS PRETENDIDOS
O objetivo pretendido é estimular os participantes a buscarem seus direi-

tos enquanto cidadãos plenos de direitos e deveres na sociedade. Assim, mos-
trar que a leitura de imagens pode ser um momento prazeroso e, ao mesmo 
tempo, conscientizá-los de que eles devem buscar sua acessibilidade cultural. 
Uma obra que considero importante é a de Van Gogh, tão recheada de histó-
rias interessantes e, infelizmente, tristes, mas que apresentam o esforço do 
artista em deixar sua arte para o mundo. 

Percebendo que são poucos os momentos culturais que envolvam a 
utilização de materiais multissensoriais e da audiodescrição como forma de 
enriquecimento cognitivo, a exibição do filme “Com amor, Van Gogh”, é uma 
idéia que traz os elementos multissensoriais como uma idéia que enriquece 
a projeção do filme, além de trazer contribuições linguísticas para o grupo e, 
principalmente, conscientizar as pessoas com deficiência visual, familiares e 
docentes, de que é possível se pensar em uma atividade cultural inclusiva, em 
que todos ganham e aprendem.

8 CONCLUSÃO
De que forma os deficientes visuais podem, com base nos roteiros gera-

dos, desenvolver sua linguagem poética e fazer associações subjetivas a res-
peito das obras analisadas? Respondendo a esse questionamento, percebe-
-se que a audiodescrição (AD) constitui-se um importante recurso de tradução 
audiovisual, que pretende acessibilizar informações importantes de produtos 
visuais, como fotografias, obras de arte, paisagens, espetáculos teatrais etc. 
Inicialmente pensado para pessoas com deficiência visual (Cegos ou com bai-
xa visão), hoje é utilizado também para públicos formados por idosos, disléxi-
cos e pessoas com deficiência intelectual. O potencial inclusivo desse recurso 
revela-se quando é possível apresentar ao público alvo alguma informação 
que detalhe ou lhe mostre alguma nuance daquilo que assiste ou que este-
ja sendo exposto. O importante é entender que as pessoas com deficiência 
necessitam dessa modalidade de tradução, para que aproveitem os produtos 
audiovisuais de forma plena, o que proporciona sua inclusão e participação no 
grupo social no qual está inserido.
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O reforço dessas ações está na constituição de uma rede colaborativa 
que propicie a organização de propostas inclusivas que entrelacem as diver-
sas camadas socioculturais, numa tentativa de enriquecer o uso dos recursos 
de acessibilidade existentes. Não há dúvidas de que os instrumentos de pes-
quisa utilizados e os respectivos dados coletados oferecem informações im-
portantes para a análise proposta, que torna esta pesquisa um passo relevan-
te para o desenvolvimento de uma estratégia de Letramento Audiovisual,que 
visa a escuta de pessoas com deficiência visual, ao mesmo tempo, em que, 
lhes proporciona a realização de sessões de leitura significativas para sua 
vivência cotidiana, assim, estimulando a construção de seus conhecimentos e 
sua participação efetiva nos ambientes culturais, seja em teatros, exposições 
fotográficas ou artísticas. Com isso, espera-se que essas pessoas, cientes 
de seus direitos enquanto usuárias das diversas tecnologias para acesso à 
leitura e à informação, possam se tornar sujeitos mais autônomos e comuni-
cativamente competentes.
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AUDIODESCRIÇÃO E AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 
SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA: UM “CLIMA” DE 
MUDANÇA NA CIÊNCIA

Giselly rodriGues das neVes silVa GoMes

1 INTRODUÇÃO 
Ao relatar sobre a aplicação da audiodescrição (AD) no uso de imagens 

estáticas, destaco, inicialmente, alguns aspectos que me impulsionaram nessa 
escolha.

Ao longo do meu processo de doutoramento, emergiu o desafio de uma 
pesquisa em educação ambiental, conectando os estudos sobre as alterações 
climáticas globais, e os grupos sociais em situação de vulnerabilidade aos 
impactos das mudanças climáticas. Assim, um de meus objetivos estava em 
compreender a complexidade desse cenário entre as pessoas com deficiência 
visual (PcDV), notadamente, um grupo que está em situação de vulnerabilida-
de aos riscos de desastres socioambientais (GERALDI, 2009; GOMES; MAR-
CHEZINI; SATO, 2019 no prelo). Ao longo da pesquisa, a falta de acessibilida-
de à informação e à comunicação sobre tais assuntos tem sido um fator que 
potencializa a invisibilidade das vulnerabilidades dessas pessoas, inclusive 
porque se constituem em barreiras à sua participação social (GOMES; SATO; 
SILVA, 2019).

No viés dessa discussão, as pessoas cegas e com baixa visão com 
quem tenho convivido nos últimos 4 anos, destacaram que dentre as barreiras 
no acesso à informação e à comunicação sobre as mudanças climáticas, está 
a falta de audiodescrição de imagens e vídeos, maciçamente presentes na 
veiculação de informações sobre as mudanças do clima, risco de desastres 
socioambientais, entre outros assuntos correlatos. Neste sentido, seria incon-
cebível não descrever as imagens presentes na tese [em andamento]1, até 
mesmo pelo compromisso pessoal em contribuir para o rompimento com as 
barreiras incapacitantes (RELATÓRIO..., 2012) às pessoas com deficiência.

Com este trabalho, compreendo estar contribuindo não apenas com 
os(as) leitores(as) cegos(as) ou com baixa visão, como também com a própria 
divulgação do recurso da audiodescrição entre pessoas videntes, especial-
mente pesquisadores, que desconhecem o recurso da AD e sua importância 
enquanto um direito (BRASIL, 2015). 

1 A referida pesquisa de doutorado está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, 
da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE/UFMT), e compõe demais pesquisas ligadas ao 
Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte (GPEA), e da Rede Internacio-
nal de Pesquisadores em Educação Ambiental e Justiça Climática (REAJA).
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Portanto, estes elementos foram fundamentais para que eu me aproxi-
masse do “mundo” da audiodescrição, encontrando no Curso de Aperfeiçoa-
mento em Audiodescrição na Escola, um importante aporte teórico e prático 
em AD, e que contribuiu para que eu realizasse a descrição de imagens está-
ticas, do tipo fotografias, charge, desenhos artísticos, e mapas, em minha tese 
de doutorado.

Espero receber o feedback deste trabalho por parte da banca de pro-
fessores examinadores da tese, especialmente de dois professores cegos e, 
também, um estudante cego do curso de mestrado em Ensino de Ciências, 
pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e outros dois estudantes 
do Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso2.

Por mais que o foco de minha pesquisa não esteja na discussão sobre a 
condição da cegueira, ou baixa visão, ou mesmo na especificidade da educa-
ção inclusiva, é urgente que a ciência busque caminhos mais acessíveis de se 
fazer chegar as informações produzidas nesses espaços à todas as pessoas, 
indistintamente, podendo, assim, contribuir para que a sociedade faça uma 
leitura crítica sobre o mundo em que vivem.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
De acordo com Lívia Motta (2018b), vivemos um tempo em que a su-

premacia da visualidade está em todos os espaços, de maneira que a escola 
enquanto locus de construção de saberes e de formação de cidadãos precisa 
buscar formas de capacitar professores e estudantes, a apreenderem esse 
mundo caoticamente imagético, não somente pela leitura de livros, mas tam-
bém pela leitura de imagens. 

Obviamente, trata-se de um desafio que cabe à educação brasileira, 
desde a educação básica até as universidades, que assumem o importante 
papel de formação inicial da docência.

Conforme os estudos de Mansini (1997), Mansini; Motta (2004), estu-
dantes cegos podem ter dificuldades na aprendizagem quando lhes faltam 
oportunidade de exploração do mundo ao seu redor (ações, objetos, movi-
mentos do corpo, expressões faciais etc.) por meio de outros canais percep-
tivos como o tato, a audição e o olfato, além do uso da linguagem. De outra 
forma, Camargo (2016) diria que a exploração da multissensorialidade (tato, a 
audição, a visão, o paladar e o olfato) pode atuar como canais de entrada de 
informações importantes no contexto educacional e, destaca, que a interpreta-
ção do meio ambiente e a observação científica, requer a exploração de todos 

2 Retifico o item avaliação de resultados, apresentada na Atividade 1, do Módulo 11, o qual não 
consta a participação de dois estudantes do ICEMAT. Após submissão da tarefa na plataforma, em 
24.05.2019, reavaliei a construção do relato, e fiz esta alteração, julgando uma melhor apresenta-
ção do trabalho.
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os sentidos que um indivíduo possa pôr em funcionamento, em detrimento da 
soberania do sentido da visão.

Neste contexto, a linguagem verbal, enquanto instrumento de mediação 
social, cultural e afetiva, juntamente com as imagens, desempenham um papel 
importante no processo de aprendizagem, em que a audiodescrição torna-se 
uma ferramenta pedagógica fundamental no discurso escolar, permitindo a vi-
sualização, a leitura mais crítica dos elementos imagéticos, e a consequente 
ampliação do repertório e conhecimento de mundo por parte de todos os estu-
dantes (MOTTA, 2018a; 2018b).

Diante do exposto, não é difícil compreender o quanto a AD é mais que 
um recurso, e sim um direito, o qual, no contexto de minha tese, torna-se uma 
aliada da arena da educação ambiental, rompendo com a invisibilidade histórica 
das pessoas com deficiência visual nos debates ambientais (BORGES, 2016). 

3 METODOLOGIA 
Com base em parte dos resultados de minha pesquisa de doutorado, 

fiz a opção por relatar o processo de aplicação da audiodescrição de imagens 
estáticas do tipo, fotografias, charge, desenhos artísticos, e mapas, contidas 
na tese3. O conjunto de imagens descritas totalizam:

 } 26 fotografias, do arquivo pessoal da pesquisadora;
 } 1 fotografia de autoria de Soraia Trevisan, cedida à pesquisadora, e 
devidamente autorizada pela artista;

 } 1 charge de autoria de Ricardo Ferraz, com autorização do artista para 
uso da pesquisadora;

 } 5 mapas, sendo três deles inéditos, e construídos pela pesquisadora;
 } 3 desenhos artísticos exclusivos para ilustração da tese, de autoria de 
Cristiane Almeida. 

A descrição de todo este material foi realizada por mim, tomando por 
base o aprendizado do Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na Es-
cola, ofertado pelo Núcleo de Pesquisa em Inclusão e Ensino a Distância, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (NGIME/UFJF). O trabalho também con-
tou com a consultoria de Aparecida Pereira Leite, que é audiodescritora e, 
também, cursista do mesmo curso. 

A descrição das imagens está disponível ao longo do texto da tese e, 
também, via texto Alt, de modo que, tanto o leitor(a) com deficiência visual, 
quanto o leitor(a) vidente, podem acessá-las. Fiz a opção por essas duas for-
mas de inserção das descrições por três motivos. Primeiro, por questão de 
garantia da acessibilidade das pessoas com deficiência visual às descrições 
das imagens. Diferentes versões do World instaladas em seus computadores, 

3 A tese encontra-se em fase de qualificação.
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bem como, diferentes configurações das opções do leitor de tela NVDA, po-
dem impossibilitar a leitura das descrições via texto Alt4. Segundo, porque na 
condição de pesquisadora em educação ambiental, busco formas de garantir 
a participação da sociedade do debate ambiental e, o terceiro motivo, o desejo 
de provocar o(a) leitor(a) vidente, principalmente os pesquisadores, quanto a 
existência e importância do recurso da AD, ainda desconhecido e/ou mal com-
preendido na sociedade. 

Diante do prazo para entrega deste relato5, seus resultados serão apre-
sentados parcialmente, uma vez que a tese encontra-se em análise por parte 
da banca examinadora, dentre os quais, dois pesquisadores são cegos: Prof. 
Dr. Éder Pires de Camargo, da Universidade Estadual Paulista (UNESP), e 
a Profª Drª Joana Belarmino de Sousa, da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Estas pessoas são as primeiras a terem acesso a todo o conteúdo da 
tese, incluindo as imagens descritas. No dia 13 de maio, o referido material fora 
encaminhado a esses professores examinadores, bem como a outros 6 profes-
sores videntes que também são avaliadores. Espero receber contribuições, e o 
feedback sobre a descrição das imagens no dia 13 de junho. Assim, para efeito 
deste relato, apresentei três imagens à um estudante de Pós-Graduação, e a 
outros dois estudantes do ICEMAT, todos cegos.

Após a publicação da tese, prevista para dezembro de 2019, espera-
-se que toda pessoa, indistintamente, tenha acesso integral ao conteúdo da 
pesquisa.

4 RESULTADOS 
Mesmo as pessoas sem deficiência têm notado que o recurso aumenta 

o senso de observação, amplia a percepção e o entendimento, mostrando e 
desvelando detalhes que passariam despercebidos. Isso aconteceu comigo 
durante o Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na Escola. 

Em cada módulo, vislumbrava novas perspectivas da aplicabilidade do 
recurso. E, ao apresentá-la à outras(os) videntes, se confirmava o que discutía-
mos nos fóruns do curso, quanto a falta de conhecimento das pessoas sobre o 
recurso da AD e, principalmente, sobre o direito das pessoas com deficiência 
visual à AD.

Por vezes, ouvia de pesquisadores videntes: “nunca ouvi falar em au-
diodescrição”. Por outro lado, ouvia de pessoas cegas, ou com baixa visão: 
“se as imagens, mapas, gráficos, que informam sobre as mudanças climáti-
cas, e outros temas, fossem audiodescritas, talvez até eu tivesse mais inte-
resse pelo assunto”.

4 Fiz alguns testes que constataram essas situações.
5 O prazo para realização desta tarefa (módulo 11), exige que a postagem do relato seja feita até o 

dia 26 de 2019.
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Em ambas situações, percebi que a minha pesquisa não resolveria ne-
nhum dos problemas até então constatados. Contudo, com educadora, era 
meu dever permitir que todas as pessoas tivessem acesso ao conhecimento 
científico construído [por isso a descrição de todas as imagens contidas na 
tese], assim como, inserir a audiodescrição em um documento acadêmico, 
“provocando” leitores(as) videntes a repensarem a forma de divulgação das 
informações científicas. 

As imagens abaixo, e as respectivas audiodescrições, foram comparti-
lhadas via WhatsApp, e por e-mail, com um estudante de pós-graduação, que 
é uma pessoa cega e, também, com dois estudantes do ICEMAT.

Fotografia 1

Fonte – A autora (2019).

Notas introdutórias e descrição: Foto colorida, em geral da pesquisadora Gi-
selly Gomes no lago JoffreeLakes, na Colúmbria Britânica, uma das províncias 
do Canadá, em 20.08.2017. A foto foi tirada no início do outono, período em 
que as águas do lago estão extremamente geladas, e a neve das montanhas 
em degelo. Ela está de costas, usa boné verde, moletom cinza, calças pretas 
e, de braços entreabertos, em posição de equilíbrio, caminha descalça sob um 
tronco de árvore imerso no lago de cor azul turquesa. 
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Fotografia 2

Fonte – A autora (2019).

Descrição: Fotomontagem colorida de 4 capas de publicações, lado a lado, 
que identificam Caderno 1 – Em constante construção..., Caderno 2 – Concei-
tos em Educação Ambiental, Caderno 3 - Múltiplas dimensões da Educação 
Ambiental, Caderno 4 – Projeto Ambiental Escolar Comunitário – PAEC. A cor 
de fundo das capas dos cadernos 1 e 3, é verde, em diferentes tons; As capas 
dos cadernos 2 e 4 apresentam fundo marrom avermelhado. Em cada capa 
são destacadas flores compostas por sementes do cerrado com formatos di-
versos e cores terrosas. 

Desenho 1

Fonte – A autora (2019).
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Descrição: Charge de Ricardo Ferraz, mostra um homem cego, calvo, bar-
ba por fazer, sentado em uma poltrona, segurando uma bengala. De frente a 
uma tv, ele ouve a propaganda: “Olhe para esta obra de arte, veja que design 
arrojado, lindo! Ficou interessado? Ligue para o fone que está na tela. O seu 
semblante demonstra não ter compreendido a informação.

Todas essas pessoas afirmaram ter visualizado as imagens, inclusive, 
uma delas afirmou que “nem mesmo um audiodescritor deveria criticar o que 
eu estava fazendo”. Obviamente, que interpreto tal afirmação, não pelo fato de 
que a audiodescrição estivesse bem elaborada, mas, pelo reconhecimento do 
meu esforço em legitimar uma pesquisa com a participação social das pessoas 
cegas e com baixa visão. Percebi que a audiodescrição das imagens foi com-
preendida, ainda que sempre seja possível alguma melhoria.

Posteriormente, um mapa tátil foi construído, como forma de comple-
mentar o trabalho de audiodescrição.

5 CONCLUSÃO
Por meio da AD, compreendi tratar-se mais do que um recurso, mas, 

um direito das pessoas com deficiência visual. No processo de descrição das 
imagens de uma tese de doutorado que se desafia em pesquisar sobre temas 
ainda invisibilizados na sociedade contemporânea, reconheci a AD como um 
instrumento fundamental que pode, então, tornar “visível” o que nos parecer 
“invisível” na sociedade. Em outras palavras, digo que, falar das mudanças 
climáticas, suas causas e consequências, é um desafio aos cientistas do clima 
que tem afirmado, por exemplo, que a população brasileira não está bem infor-
mada sobre o assunto (NOBRE, 2015) o que nos coloca em situação de “des-
preparo para o enfrentamento contra as injustiças socioambientais” (SATO, 
2014, p. 6). Assim, entendo que o desafio também esteja em garantir o devido 
direito pela acessibilidade dessas informações à toda população, salientando 
que, não se trata de uma questão de quantidade de informações, e sim, de 
acessibilidade na intermediação das mesmas (GOMES, 2019).

 Nesse contexto, escola, universidade, meios de comunicação, e os 
cientistas, devem buscar um discurso acessível sobre o que veiculam, se que-
rem que todas as pessoas tenham acesso às informações e, com elas, reflitam 
criticamente, e façam melhores escolhas.

 Estou ciente de que a audiodescrição sozinha não resolve o problema 
da inclusão social das pessoas com deficiência visual; contudo, por meio dela 
é possível ampliar a participação desse grupo e, sobretudo, rompendo com as 
barreiras atitudinais.
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AUDIODESCRIÇÃO: COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

Marcia de fáTiMa BriTo

1 INTRODUÇÃO 
Durante o curso, pude perceber a importância e o desconhecimento de 

um modo geral das pessoas e de grande parte dos educadores sobre o re-
curso da audiodescrição. Isso me fez refletir em como poderia contribuir para 
a divulgação e conscientização sobre a importância da grandiosidade desse 
recurso para os alunos, principalmente, com deficiência visual e déficit de aten-
ção. Pensando em uma forma de compartilhar conhecimentos e incentivar a 
aplicação do recurso pela equipe pedagógica que trabalha diretamente e indi-
retamente com aluno, veio a elaboração do projeto para apresentar e divulgar 
a aplicação do recurso da audiodescrição na escola que trabalho e desenvol-
vê-lo com todos os colegas professores.

O objetivo é compartilhar com outros professores um pouco do que vi-
venciei e aprendi no decorrer do curso de Aperfeiçoamento em Audiodescri-
ção na Escola, oferecido pelo UFJF, para que juntos possamos desenvolver 
estratégias de ensino, visando a promoção de acessibilidade educacional aos 
alunos com deficiência visual, déficit intelectual, déficit de atenção, entre ou-
tras limitações. Assim potencializar a compreensão da audiodescrição, pos-
sibilitando a aplicação não apenas na sala de aula, mas também em eventos 
extracurriculares.

A escola atende em torno de 260 alunos do 1o ao 5o ano do ensino 
fundamental, entre eles, muitos alunos com deficiências e TGD. Serão mobili-
zados 23 educadores, sendo professores regentes de turma do 1o ao 5o ano, 
professores de Apoio à Comunicação, Linguagens, e Tecnologias Assistivas, 
Professor de Educação Física, Professor eventual e de biblioteca, Professor 
da sala de recursos, supervisão pedagógica e direção.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nos dias atuais têm se discutido muito sobre o processo de inclusão tan-

to nas escolas, quanto nos espaços culturais e sociais. E a questão da aces-
sibilidade tornou-se algo primordial para que a inclusão aconteça de fato, pois 
incluir vai além de aceitar e integrar as pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência ou não se adequam aos estereótipos criados pela sociedade. Ainda 
são muitos os desafios enfrentados, mas estamos caminhando em busca do 
processo de construção e de políticas públicas que visam o respeito pelas 
diferenças. Um dos desafios enfrentados é a acessibilidade, e essa não está li-
gada apenas as adaptações arquitetônicas, mas também à comunicação, a es-
tratégias pedagógicas acessíveis aos alunos e capacitação dos profissionais.
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Afirma Sousa (2015, p. 1):

Apenas as adaptações arquitetônicas não representam acessibilidade 
à escola, são necessárias que as estratégias pedagógicas se tornem 
acessíveis às necessidades educacionais dos alunos inclusos, diante 
disso, a formação de professores constitui fator essencial na promoção 
de ações inclusivas, bem como mediar o conhecimento em sala de aula, 
sistematizá-lo e propiciar aos estudantes protagonizarem suas histórias. 

Fazer uso de audiodescrição, intérprete e legenda em telejornais, filmes, 
comerciais são recursos que facilitam o acesso das pessoas cegas e surdas 
as informações, mas o que podemos perceber é que a acessibilidade à co-
municação, principalmente a audiodescrição, ainda não é acessível a todos. 
Nesse trabalho o foco será a audiodescrição, que ainda está bem distante do 
conhecimento e da realidade de muitos. A Prof. Dra. Lívia Maria Villela de Mello 
Motta é uma referência no assunto e na aplicabilidade. 

Segundo ela: “A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comu-
nicacional que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em 
todos os tipos de eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou reli-
giosos, por meio de informação sonora. 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 entendimento de pessoas com deficiência in-
telectual, idosos, pessoas com déficit de atenção, autistas, disléxicos e outros.

Existem leis no Brasil que garantem o direito à audiodescrição e legen-
das para as pessoas com deficiência, mas mesmo assim, ainda é grande o 
desconhecimento e uso do recurso, e as escolas não fogem dessa realidade. 
Trabalho em uma escola tida como inclusiva, com vários alunos que apresen-
tam algum tipo de limitação, até o ano de 2018 tivemos alunos cegos, e 2019 
de baixa visão. Para alunos cegos oferecemos recursos em áudio, tais como 
o DOSVOX e NVDA. Todas as atividades, inclusive os livros didáticos transcri-
tos em braille, possuímos vários livros de literatura no formato Dosvox. Mas, o 
recurso da audiodescrição, principalmente nas imagens referentes aos livros 
didáticos, não é utilizada de forma correta, devido à falta de conhecimen-
to. Daí a necessidade em capacitar toda equipe pedagógica da escola para 
ampliar a rede de informação e uso, não apenas na escola, mas em outros 
espaços culturais.

Buscamos nesse trabalho criar oportunidade e estratégias de formação 
dos professores para que utilizem a audiodescrição como recurso pedagógico 
em sala de aula, não apenas para alunos com deficiência visual, mas para 
todos os alunos da escola. 

De acordo com Nóvoa (1988,p.128): 
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Formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, mas, sim, 
trabalhar coletivamente em torno da resolução de problemas. A forma-
ção faz-se na produção, e não no consumo do saber.

No texto “Audiodescrição na escola: abrindo caminhos para leitura de 
mundo de Lívia Maria Vilela de Melo Motta, ela sugere dicas de orientação 
e mobilidade e coloca de forma clara e objetiva para os professores sobre a 
audiodescrição na escola”. Traz também sugestões de procedimentos em sala 
de aula e exemplos de descrição de imagens. Segundo ela: “classificam-se 
em imagens estáticas: desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, gráficos, es-
quemas, mapas, infográficos e outros; imagens dinâmicas: imagens cinemato-
gráficas e televisivas; e imagens animadas: imagens digitais com movimento”.

Segundo Lívia Motta (2016): “Na escola, as imagens dinâmicas, estáticas 
e animadas fazem parte das atividades didáticas, tais como: filmes, cartazes, 
eventos, livros didáticos repletos de fotografias, charges, desenhos, gráficos, 
tabelas, mapas, tirinhas e histórias em quadrinhos”. “Ler imagens tornou-se, 
pois, imperativo no mundo contemporâneo. Ler imagens para entender melhor 
as inúmeras mensagens, tanto explícitas como implícitas [...]”

Na atualidade a maioria das informações são visuais, então trazer o 
mundo imagético de forma clara e fidedigna é essencial para o processo de 
inclusão. 

3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do projeto acordamos com o serviço de su-

pervisão pedagógica da escola que utilizaríamos duas reuniões pedagógicas, 
essas acontecem nas segundas-feiras. Cada reunião é de duas horas, foram 
realizadas nos dias 13/5/2019 e 20/5/2019.

O primeiro encontro foi dividido em três momentos: O primeiro, uma 
abordagem inicial sobre o conhecimento de cada um, embora já tenha feito 
durante o módulo 3 com alguns professores a entrevista proposta, percebi a 
necessidade de saber o nível de conhecimento de cada um para melhor dire-
cionamento das atividades propostas. Fizemos os seguintes questionamen-
tos: Vocês sabem o que é Audiodescrição? Já ouviram falar nesse recurso de 
acessibilidade? Quem são as pessoas que podem se beneficiar do recurso? 
Já viram alguma imagem, filme, jornal em audiodescrição? Se conhecem, já 
fizeram uso com seus alunos?

O segundo momento utilizamos como recurso o Data Show para fazer 
uma explanação sobre as políticas públicas referentes a audiodescrição (ci-
tamos algumas leis), conceitos, benefícios, público alvo e utilização. Como o 
assunto é muito extenso, fizemos uma explanação com tópicos e sugestões de 
estudo para aprofundamento. No terceiro momento, a exemplificação, ainda no 
data show, mostramos e falamos sobre a audiodescrição de imagens estáticas, 
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usando alguns exemplos feitos durante o curso: uma fotografia, uma tirinha do 
Mauricio de Sousa, uma obra de arte e por último o vídeo do Porco Espinho 
sem e com audiodescrição.

No segundo dia, 20/5/2019, dividimos em dois momentos, o primeiro 
falando um pouco das atividades extracurriculares que podem ser descritas, 
citamos a contação de história que fizemos na escola 08/03/2019, O Grande 
Rabanete de Talita Belink. Posteriormente apresentamos vídeo curtos, que de-
monstram atividades extracurriculares e também recursos multissensoriais: Vi-
sita à exposição ALUCINAÇÕES PARCIAIS com audiodescrição e atividades 
de mediação, no Instituto Tomie Ohtake, vídeo O projeto “Manhãs de História”, 
desenvolvido pelo Laboratório de Inclusão Cultural da Ação Educativa do Ins-
tituto Tomie Ohtake o vídeo para elaboração de mapas táteis. O segundo mo-
mento reservamos em torno de uma hora para realização de algumas tarefas 
práticas. A equipe foi dividida em 4 grupos, onde cada grupo, em 40 minutos 
deveria executar e transformar o mundo imagético acessível aos alunos, a 
proposta foi fazer audiodescrição de uma charge, construir um mapa do Brasil, 
dividido em regiões com diversos materiais táteis, produzir uma atividade de 
matemática (formas geométricas) e fazer a audiodescrição de uma história 
literária (história curta). No final, os 20 minutos restantes cada grupo pode 
socializar e apresentar para os demais.No final enfatizamos que a audiodescri-
ção deve ser precisa e sem excessos de detalhes, tendo cuidado para que o 
audiodescritor não passe sua opinião. Afinal, o aluno cego está tendo acesso 
as imagens através dos olhos de outros.

Durante o desenvolvimento utilizamos como recursos: Data Show, ví-
deos, imagens com descrição, livro de história em Braille com imagens textu-
rizadas, materiais de texturas diferentes, cola, revista em quadrinho, livro de 
literatura infantil, vídeo de curta metragem, livro didático de geografia (mapa 
do Brasil), livro de matemática (formas geométricas), várias imagens diferentes 
(obra de arte, charge, tirinhas, fotografias).

4 RESULTADOS
A apresentação das oficinas foi sem dúvida muito importante, houve en-

volvimento de toda equipe, para a grande maioria, a audiodescrição foi uma 
novidade, e se propuseram a levar para as salas de aulas e nos outros eventos 
da escola. Conseguimos realizar as tarefas propostas para as duas reuniões, 
mas como o tema é bastante extenso e de total relevância, vamos dar conti-
nuidade com as informações e orientações necessárias na escola e expandir 
para outra escola do município que atende os alunos dos anos finais do ensino 
fundamental e do ensino médio, cuja a escola também tem sala de recursos e 
muitos alunos com deficiência, inclusive cegos e de baixa visão. 
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5 CONCLUSÃO
Em relação ao trabalho realizado foi bastante exitosa a experiência, 

compartilhar com os colegas já foi um grande passo para avançarmos na 
inclusão escolar, pois muitas vezes algumas ações deixam de ser realizadas 
pela falta de conhecimento. 

Durante os módulos do curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição 
na Escola pude perceber o quanto ainda tenho que aprender, como já referi 
nos fóruns e nas atividades, já faço muitas adaptações para os alunos, mas 
algumas a partir do curso foram e serão melhoradas. Em relação ao livro didáti-
co, contação de histórias, filmes, eventos culturais e sociais, percebo o quanto 
é importante o recurso de audiodescrição, garantindo a acessibilidade de todos 
os alunos a todas as informações, algo que vai além da inserção e aceitação 
escolar e social. 

Através da audiodescrição todos os alunos podem se beneficiar, pois 
ela propicia oportunidades de aprendizagens igualitárias quando concede o 
acesso ao mundo das imagens, permitindo assim, que o aluno seja capaz de 
fazer suas próprias ponderações e conclusões, uma vez que a maioria das 
informações são visuais.

Algo que também despertou em mim, foi o uso da audiodescrição e dos 
recursos multissensoriais para as pessoas idosas. 

Mas, é claro que a audiodescrição não pode e não deve ser a única for-
ma de acessibilidade de comunicação para descrever imagens para os alunos 
cegos ou de baixa visão, ou até mesmo para os alunos que apresentam sim-
plesmente dificuldade em entender o conteúdo, é importante atrelar a audio-
descrição aos recursos táteis, olfativos e auditivos. É importante que o profes-
sor conheça as reais dificuldades e necessidades dos alunos para que possa 
criar adaptações e mecanismos que favoreça o acesso de todos ao currículo. 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DO LIVRO O SANDUÍCHE DA 
MARICOTA DE AVELINO GUEDESCOM AUDIODESCRIÇÃO

Márcia reGina Vieira dos sanTos

1 INTRODUÇÃO
Esta atividade foi planejada com o objetivo de divulgar a Audiodescrição 

entre os professores do ensino fundamental e infantil, monitores, atendentes 
de inclusão, secretárias, serventes, merendeiras, equipe diretiva e equipe pe-
dagógica da escola fim de que utilizem esta ferramenta nas suas práticas coti-
dianas, em diferentes momentos e espaços da escola.

A aplicação será realizada por meio de uma contação de história na 
escola durante uma reunião pedagógica. Neste momento serão utilizadas dife-
rentes técnicas de mediação e elementos multissensoriais para que todos pos-
sam vivenciar as utilidades e os benefícios destas estratégias na sala de aula.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Raimundo Fer-
nandes de Oliveira, situada no município de Arroio do Sal no Rio Grande do 
Sul, “a hora da leitura” é realizada três vezes na semana e, para muitos alunos 
é um momento massante e pouco agradável., por este motivo selecionei esta 
forma de aplicação. A história selecionada para este momento é muito insti-
gante e atrai públicos de diferentes faixas etárias. Os recursos visuais, táteis, 
olfativos e sonoros farão com que todos interajam com o conteúdo da narrativa 
de maneira rica e detalhada, proporcionando a construção de imagens mentais 
para os alunos com ou sem limitações visuais. As informações poderão ser 
absorvidas por diferentes sentidos. 

O objetivo principal é capacitar os educadores de maneira lúdica para 
que se apropriem de técnicas de Audiodescrição, bem como, de diferentes 
formas de mediação, utilizando recursos multissensoriais. Compreenderão, 
desta forma, o quanto é importante a utilização destes meios para eliminar as 
barreiras comunicacionais presentes nas práticas escolares. Segundo Mianes 
(2017) a audiodescrição pode ser utilizada nas mais diferentes situações nos 
processos escolares, desde a descrição de um gráfico, passando por um filme 
exibido em sala de aula até um evento realizado na escola.

A escola como locus de construção de saberes e de formação de cida-
dãos, segundo Motta (2016), precisa preparar docentes que sejam capazes de 
fazer a leitura desse mundo caoticamente imagético e de ensinar seus alunos 
a fazê-lo. De acordo com a autora, o universo escolar e extraescolar é perme-
ado de imagens estáticas, dinâmicas, gráficos, tabelas, mapas e muitas outras 
ilustrações. Todo este material carrega consigo informações relevantes para a 
compreensão de novos conceitos. Elas nãos estão ali como mera decoração. 
Têm um conteúdo a ser explorado. Cabe ao professor, orientar seus alunos vi-
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dentes para que sejam capazes de traduzir imagens em palavras, assim como, 
transpor a barreira comunicacional e apresentar aos alunos cegos ao conteúdo 
visual, até então inacessível a ele.

A hora da leitura é “massante” para muitos porque não são capazes de 
explorar a riqueza das imagens presentes nas obras lidas, assim como, do 
próprio texto em si. Permitir que os alunos “viagem ao mundo da fantasia e da 
magia” (MOTTA,2016) de maneira divertida e agradável é uma das metas da 
audiodescrição, quando aliada à contação de histórias. A audiodescrição com-
plementará as narrativas, traduzindo imagens em palavras para, logo após, dar 
cor e forma às palavras, permitindo que todos (cegos ou videntes) participem e 
interajam deste momento pedagógico com igualdade de oportunidades.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A audiodescrição na escola, quando utilizada como uma prática inclu-

siva, pode minimizar ou até mesmo eliminar inúmeras barreiras educacionais 
que, em muitos casos, tornam os alunos com deficiência invisíveis na sala de 
aula. Como não sabem ao certo como eles aprendem, infelizmente, a adap-
tação curricular não é oferecida de maneira eficiente. Este é o argumento de 
muitos educadores.

Não aceitar a invisibilidade e provocar reflexões sobre ações que le-
vem todos os alunos a serem vistos como sujeitos únicos é o inegociável para 
mim. A educação especial cobre seu público com um manto da invisibilidade, 
o diagnóstico. Apesar de ser necessário buscar laudos, pareceres e fechar um 
diagnóstico, este, por sua vez, mais cega do que dá luz porque deixamos de 
enxergar o aluno como um todo, o fatiamos, nos prendemos à parte “anormal” 
e corremos incansavelmente em busca da normalização e da padronização.

A “patologização do sujeito” sugere uma mudança no olhar da educação. 
Novos caminhos estão sendo trilhados, partindo da identificação das potenciali-
dades, sem fragmentar os educandos. Que escola inclusiva é esta que se atém 
ao patológico e esquece de olhar o sujeito em sua totalidade biopsicossocial?

Os alunos com deficiência visual e cegos, público-alvo, beneficiado com 
tal mediação linguística, que transforma o visual em verbal, frequentam a es-
cola comum, mas esta escola ainda não os percebe, pois planeja suas práticas 
visando o aluno-padrão. São realizadas avaliações e a partir destas é dese-
nhado um esboço. Surge então o aluno-paciente e desaparece o sujeito. Neste 
momento, o aluno cego deixa de ser um “problema” da escola, pois passa a es-
tar sob cuidados médicos fazendo brotar outra forma de invisibilidade: “o lavo 
as minhas mãos”, afinal ele possui um laudo que justifica o seu “não-aprender”, 
ou ainda “não estou preparado para receber este aluno”. Eis que:

A audiodescrição, certamente, poderá ser um instrumento de mediação 
e muito poderá colaborar para que os alunos façam inferências, dedu-
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ções, e cheguem a conclusões, possibilitando uma participação mais 
completa nas múltiplas atividades escolares (MOTTA, 2016, p. 7).

Desejos, medos, anseios, interesses e preferências são deixados de 
lado desencadeando o processo de invizibilização, impedindo que os alunos 
cegos sejam privados da fruição de ler as imagens. Há muitas formas de tornar 
um sujeito invisível: justificar o não-aprender ou mesmo as diferentes formas 
de aprender com um diagnóstico é uma destas formas. 

As práticas pedagógicas, o discurso educacional, os conselhos de clas-
se, as políticas públicas, os investimentos das verbas públicas e os eventos 
escolares valorizam o sujeito com deficiência e suas necessidades, ampara-
dos nos laudos médicos. Por outro lado, arautos do pensamento conservador 
procuram desqualificar a centralidade da luta contra a desigualdade, afirmando 
que a diversidade de talentos e de capacidades de engajamento deve ser res-
peitada segundo Safatle (2012, p. 24). Como é possível respeitar a diversi-
dade de talentos em uma escola que uniformiza a aprendizagem, que unifica 
os saberes e que recorta o indivíduo? Afinal, além da linguagem, as imagens 
desempenham um papel importante no processo de aprendizagem. Elas ilus-
tram, provocam reflexões e emoções, estimulam, motivam, promovem a curio-
sidade, completam e antecipam os sentidos que serão construídos pela leitura, 
contribuindo para o entendimento do próprio texto. Cientes da importância d 
linguagem e do papel das imagens e conhecedores da audiodescrição como 
ferramenta pedagógica, os professores poderão completar o discurso escolar 
com informações descritivas que permitam a visualização, a leitura mais crítica 
dos elementos imagéticos, com consequente ampliação do entendimento, mo-
tivação, participação, e repercussão positiva no processo de aprendizagem de 
todos os alunos (MOTTA, 2016, p. 7,8).

Ainda há uma busca pela eliminação das diferenças, que é utilizada no 
Atendimento Educacional Especializado, em alguns casos, como sendo a sua 
meta prioritária. Ou seja, a eliminação ou minimização de barreiras educacio-
nais, passa a ser vista como uma forma de normalização do sujeito. Processo 
pelo qual os surdos já vivenciaram desde a Idade Média. O que mudou? Onde 
está a Escola para Todos? Quem são estes “todos” a quem nos referimos? To-
dos com mesmo potencial? Todos que sejam capazes de obter êxito na esco-
larização proposta por um ou outro educador? Quem determina o limite entre 
o normal e o patológico? 

Mais uma vez, a escola passa a cumprir a função contrária àquela a qual 
se comprometeu, tornando os educandos com deficiência invisíveis. Exclui em 
vez de incluir. Vladimir Safatle diz que essa transformação de conflitos sociais 
em conflitos culturais foi talvez um dos motores maiores de uma equação usa-
da à exaustão pela direita mundial. Este é um cuidado que se faz necessário, 
os alunos precisam ser vistos em toda a sua essência. 
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Quem deve ser matriculado e frequentar os bancos escolares é um outro 
sujeito, é um sujeito pleno, com expectativas diante da sua escolarização, com 
propósitos de vida distintos e alheios às suas limitações educacionais, ao seu 
laudo médico, ao seu diagnóstico. Enfim,

Os valores de respeito à diferença, de empatia com os educandos e edu-
cadores usuários de audiodescrição são muito importante para a cons-
trução de uma sociedade acessível e inclusiva. Ações como essa fomen-
tam a consciência das pessoas para a necessidade de utilização desses 
recursos como forma de oportunizar condições iguais e a conquista de 
direitos (MIANES, 2017, p. 8).

É urgente que esta transparência seja extinta e que a empatia se 
fortaleça. Há muitas formas de segregar! E, a falta de diálogo entre pais, 
educadores, técnicos e gestores impede a igualdade de oportunidades para 
estes estudantes, que têm seu potencial retalhado e rotulado. Sua imagem 
fica pouco a pouco sem nitidez. Cada avaliação realizada apaga do semblante 
destas pessoas, o formato único e singular do seu rosto. Ele passa a ser 
apenas alguém que necessita de apoio, de cuidados e que, acima de tudo, 
está aquém do “padrão” e do “normal”. Quando se trata de inclusão de alunos 
com deficiência, segundo Mianes (2017) muitos são os fatores atitudinais e 
sentimentais alegados para que o professor saiba lidar com ele, mesmo que 
não tenha sido preparado para tal. No entanto, o diálogo é o melhor caminho 
para que barreiras de qualquer âmbito sejam eliminadas. 

Acompanhar este processo de invizibilização e não poder fazer nada me 
despotencializa. Enquanto houver esta necessidade de buscar causas para os 
diferentes modos de aprender, a educação especial será apenas um serviço a 
mais na escola. Um serviço com a finalidade similar de uma borracha: eliminar 
desenhos mal feitos, escritos incorretos, e tornar o feio mais belo. Enfim, o 
anormal em normal. 

3 METODOLOGIA
A contação da história do “Sanduíche da Galinha Maricota” de Avelino 

Guedes será realizada no dia 27 de junho de 2019 durante uma reunião peda-
gógica. A sala será previamente preparada com cadeiras dispostas em círculo. 
No centro da sala colocarei uma mesa retangular e sobre ela, potes com os 
diferentes tipos de alimentos apresentados na narrativa: capim (couve chinesa 
cortada em tiras finas), mel, atum, milho, ovo, banana e osso (batata assada 
no formato de um osso).

A porta da sala de reuniões será mantida fechada e a bibliotecária ficará 
na porta distribuindo vendas para que todos coloquem nos olhos. Deverão 
utilizá-las até o final da contação. Quando todos estiverem vendados, abrirei 
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aporta e iniciarei a audiodescrição do ambiente para que eles se localizem e 
possam sentar-se.

Enquanto a bibliotecária explicar qual será a atividade eu acenderei o 
incenso de mel e colocarei a música country instrumental (https://www.you-
tube.com/watch?v=hy8vyU55IEE) em um volume baixo para ficar de fundo e 
descreverei as nossas vestimentas também.

Faremos toda a narrativa, mesclando a audiodescrição com a narrativa 
da história. Ao concluir, pedirei que todos levantem e montem seus sanduí-
ches, ainda vendados. Quando todos concluírem, pedirei que sentem e tirem 
suas vendas para tomarmos um suco junto com os sanduíches. Encerraremos 
a atividade com os relatos pessoais sobre as emoções que sentiram e sobre a 
temática da história. 

Passarei o link do Google Forms (https://forms.gle/XXjm49iDrz95rd8b7) 
para que respondam à pesquisa e conversaremos um pouco sobre os concei-
tos teóricos dos recursos utilizados, associando-os ao cotidiano de cada um: 
na merenda, no pátio, na pracinha, na biblioteca, na secretaria, entre outros 
espaços da escola.

4 RESULTADOS
Como só consegui agendar a reunião para o mês de junho, resolvi apli-

car a atividade em meus alunos do Atendimento Educacional Especializado. 
Escolhi um grupo com quatro alunos: Matheus, 4º ano, baixa visão; Kauan, 4o 
ano, TDAH; Vitória, 6o ano, deficiência intelectual moderada e Maiksuel, 8o ano, 
deficiência intelectual leve.

Preparei a sala como relatei anteriormente, porém a mesa do centro era 
redonda. Coloquei as vendas nos alunos, antes deles entrarem na sala, exceto 
no Matheus, pois pedi que ele retirasse os óculos que possui grau 12 e obser-
var como seria o aproveitamento dele.

Como fiz a contação e a narrativa sozinha, pude detalhar mais na des-
crição das imagens, enquanto dava uma pausa na narrativa. Mesmo com as 
vendas, eles giravam a cabeça tentando observar o que se passava e questio-
navam sobre o cheiro do incenso, sobre a música. Demonstravam estar encan-
tados, ou até mais do que isto, eles entraram realmente no universo imaginário 
da narrativa.

Ao final os relatos deles foram também impressionantes. Perguntavam 
onde estava a galinha que cantava na história, pois além da música de fundo, 
acrescentei os sons dos animais. Eu estava curiosa para verificar a compreen-
são do Matheus e ele me surpreendeu: disse que parecia que estava vendo um 
filme e não que a “profe” estava lendo um livrinho, porque tinha som e cheiro 
na sala. 

Tiraram as vendas e montaram seus sanduíches, brincando com os in-
gredientes. Cada um queria ser um animal. Então propus que eles entregas-
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sem os alimentos aos seus colegas para que cada um montasse seu sanduí-
che. Foi uma tarde maravilhosa. 

Ainda não concluímos as atividades sobre a narrativa. Vamos fazer fan-
toches para reproduzir o diálogo dos personagens da história e depois montar 
a maquete de uma fazenda e ver até onde esta narrativa levará nossos jovens 
estudantes.

5 CONCLUSÃO
A Contação de Histórias é um recurso educativo amplamente utilizado 

na sala de aula desde a educação infantil. Incluir a Audiodescrição como ferra-
menta pedagógica foi excelente, pois além de ampliar o espaço para o imagi-
nário, permitiu que os alunos realizassem a leitura imagética de elementos não 
apresentados na narrativa.

Este recurso de acessibilidade comunicacional não se aplica somente 
para cegos. Como vimos no relato apresentado, ele pode ser utilizado com 
alunos com Transtorno do Espectro do Autismo, com Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade, com Deficiência Intelectual e mesmo com alunos 
sem deficiência, pois permite ampliar a compreensão das histórias, mostrando 
detalhes que passariam despercebidos.

A audiodescrição pode ser inserida na Contação de Histórias de diferen-
tes formas, quer seja pelo próprio contador ou mesmo por um audiodescritor 
que elaborará previamente um roteiro a ser seguido. Também outros recursos 
multissensoriais podem ser inseridos na contação de histórias: painéis táteis 
ilustrativos, projeções, imitação de movimentos, sombras, luzes e objetos de 
referência que remetam a cenas e/ou personagens das histórias, além de aro-
mas, sons e sabores.

Os livros de histórias podem se tornar acessíveis por meio da Audiodes-
crição e de outros recursos multissensoriais. Estes recursos permitirão que o 
educando seja capaz de criar a própria imagem mental da história de maneira 
mais rica. O painel tátil é um recurso maravilhoso quando associado à conta-
ção de histórias, pois ilustra elementos significativos das narrativas por meio 
de figuras em relevo e/ou objetos que podem ser tocados, explorados tatilmen-
te por todos alunos, com deficiência ou não. Para a construção de um painel 
tátil é necessário conhecer a história e selecionar materiais táteis que reme-
tam por meio da sua textura, forma ou até mesmo temperatura aos elementos 
presentes na narrativa: água, terra, vegetais e outros elementos da natureza 
podem ser incluídos no painel tátil, assim como, tecidos, madeira, metal, de 
acordo com a sensação que se espera alcançar.

Para utilizar a audiodescrição na sala de aula é necessário capacitar os 
educadores e mostrar-lhes como é rico este instrumento de mediação linguís-
tica. Ninguém melhor do que o próprio professor regente para detalhar, esmiu-
çar o conteúdo imagético de sua disciplina. No entanto, é necessário instigá-lo, 
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tirá-lo da sua zona de conforto e colocá-lo no front, levando-o a refletir sobre 
as práticas educacionais utilizadas no cotidiano escolar. Será que tais práti-
cas são adequadas a todos? Será que elas dão igualdade de oportunidades 
aos alunos, respeitando suas limitações e talentos? Afinal, a inclusão é mais 
do que o simples ato de aceitar a matrícula na escola comum. É necessário 
adequar as aulas, pois além de aprender novos conceitos, os alunos também 
devem ser instigados a interagir mais com os colegas. Ao auxiliar um aluno a 
superar barreiras que antes pareciam intransponíveis, com o uso da audiodes-
crição nascerá um novo conceito de inclusão: a interação social em sala de 
aula por meio do professor.
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AUDIODESCRIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO LABRADOR 
CÃO-GUIA: ASSOCIANDO IMAGENS E PALAVRAS PARA 
CONSTRUIR ENREDOS

crisTiana Mello cerchiari

1 INTRODUÇÃO
A oferta de audiodescrição (AD), recurso de acessibilidade que trans-

forma imagens em palavras e amplia o entendimento de conteúdos culturais 
e pedagógicos principalmente por pessoas cegas e com baixa visão (MOTTA, 
2010), vem crescendo no Brasil (MOTTA, 2016), principalmente em eventos 
ao vivo, com audiodescrição também ao vivo. A AD gravada, contudo, ainda 
chega à casa dos usuários em relativamente poucos produtos, incluindo DVDs, 
canais da TV aberta e arquivos em formato eletrônico, ou seja, vídeos no You-
Tube, filmes disponíveis gratuitamente em sites (filmesquevoam e cegosbra-
sil), além de alguns apps para celular (NetFlix e HBO).

A participação da inteligência artificial na elaboração de AD de imagens 
– uma AD “resumida”, automática, superficial e imediatista – tem se ampliado, 
estando atualmente disponível nos óculos OrcamMyEye, no Facebook e em 
alguns apps para celular (plataformas IOS e Android). Basta compartilhar as 
fotos recebidas, por exemplo, no WhatsApp, com um desses apps (seeing ai, 
Eye-d Vision, KNFB Reader, TapTapSee, entre outros), e o usuário cego ou 
com baixa visão obterá algumas informações sobre as imagens, sejam elas 
palavras que apontem para contextos em que as fotos foram tiradas (ativida-
des de lazer, praia, turismo), a menção ao número de participantes da foto, ou 
ainda a posição das pessoas na imagem e seu aparente estado de espírito 
(pessoas sentadas, pessoas sorrindo etc.). É o suficiente para decidirmos se 
queremos curtir uma foto, salvá-la, compartilhá-la ou deletá-la.

Essas três respostas distintas à presença de imagens em nossa vida co-
tidiana – AD ao vivo, AD gravada e AD feita por inteligência artificial – apontam 
para três fatos: 1. O número de imagens a serem audiodescritas vem aumen-
tando; 2. As pessoas cegas e com baixa visão podem se beneficiar desses 
três tipos de AD, dependendo de seu objetivo na utilização da imagem e da 
natureza e complexidade da mesma; e 3. O poder público não tem conseguido 
responder a essas necessidades no ritmo que elas surgem (ver blogdaaudio-
descricao). A AD nos cinemas, por exemplo, está restrita a festivais (Melho-
res Filmes, Ver Ouvindo e Assim Vivemos), a iniciativas isoladas de empresas 
(apps MovieReading e WhatsCine), e à transmissão de 4 horas semanais nos 
canais abertos de televisão. Os canais de TV a cabo não são obrigados a 
transmitir conteúdos com AD, apesar de a Lei Brasileira de Inclusão (BRASIL, 
2015) estar em vigência e definir, no Art. 3º, inciso I, que a acessibilidade é a 
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possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autono-
mia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 
informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como 
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados 
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com defici-
ência ou com mobilidade reduzida;e, em seu Art. 44, § 6o que As salas de 
cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para 
a pessoa com deficiência. (Vigência) Motta (2010, 2016) aponta para o poten-
cial pedagógico dos filmes. Desde 2011, leciono inglês para adultos cegos e 
com baixa visão. Atualmente, minha turma é composta por nove alunos, sendo 
sete cegos e dois com baixa visão, com idades entre 27 e 56 anos. Durante 
as aulas, assistimos a um longa-metragem por semestre em inglês, com a 
participação decisiva de minha colega de trabalho Rosa Guarino, pessoa sem 
deficiência visual que elabora oralmente – e faz a locução – de roteiros de au-
diodescrição detalhados, humanos e interessantes. Sempre que temos alguma 
dúvida sobre imagens exibidas nos filmes, levantamos a mão e pedimos que 
ela a esclareça. As perguntas são feitas em português. Por esse método, já 
assistimos ao trailer do filme BohemianRapsody e a filmes completos de dife-
rentes estilos, tais como Operação Cupido, Frozen, À espera de um Milagre 
e Terminal. Enquanto Rosa Guarino faz a audiodescrição, vou lendo o roteiro 
das legendas do filme, que encontro na Internet e disponibilizo para os alunos. 
Estes podem ler o texto do roteiro em inglês a qualquer momento, durante ou 
depois da exibição do longa-metragem em classe. Também os incentivo a as-
sistirem a filmes em casa e no cinema, já que meus alunos têm inglês de nível 
intermediário ou avançado.

A experiência pode não ser motivadora, já que a legenda é obrigatoria-
mente lida em voz alta por um programa leitor de tela, sendo mais adequado 
usar fones de ouvido. O volume da leitura das legendas não pode interferir com 
o volume do áudio em português.

Essa proposta pedagógica – assistir filmes com AD feita oralmente - tem 
dois objetivos principais: proporcionar momentos de descontração e aprendi-
zagem lúdica e disponibilizar conteúdos culturais acessíveis em língua mater-
na (português) e estrangeira (inglês), que se apoiam mutuamente para poten-
cializar a compreensão do enredo e a análise crítica autônoma dos conteúdos 
audiovisuais. 

Há tempos venho amadurecendo a idéia de pedir à minha colega a ela-
boração de um roteiro de audiodescrição por escrito, do qual eu seria a consul-
tora. Recebi o link para o vídeo Labrador, cão Guia! de um conhecido e, como o 
vídeo tem diversas falas em inglês que nem sempre fazem sentido quando dis-
sociadas das imagens exibidas na tela, decidi estudá-lo com meus nove alunos, 
com o inestimável auxílio da Rosa. Viver novamente a experiência rica, peda-
gógica e motivadora da leitura coletiva de imagens valerá a pena. Aqui destaco 
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Motta (2016, p. 1) “ler imagens para entender melhor as inúmeras mensagens, 
tanto explícitas como implícitas, para conhecer e entender seus significados” e 
altero seu texto para adaptá-lo ao contexto do gênero fílmico, prosseguindo: ler 
imagens para compreender melhor o significado de cada fala que é ilustrada.

Importante notar que, caso precisássemos mixar o roteiro de AD ao áu-
dio original do documentário, a locução precisaria ser gravada por até três 
pessoas, preferencialmente vozes femininas e masculinas. Se gravássemos 
apenas a locução da AD, uma voz seria suficiente, embora duas fosse menos 
monótono de se ouvir durante as duas horas e pouco de duração do filme. 
Por outro lado, caso precisássemos gravar também o VoiceOver, seria acon-
selhável ter três vozes. Duas – uma masculina e uma feminina – gravariam o 
VoiceOver, isto é, a leitura das legendas, e uma faria a locução da AD.

As notas introdutórias, que incluem a sinopse do documentário, a ex-
plicitação dos nomes dos personagens (seres humanos e animais) com uma 
breve caracterização física e algumas informações referentes à raça labrador e 
aos cães-guia, bem como o roteiro de AD do documentário, estão no Anexo 1. 
É bem provável que o texto possa ser aprimorado, mas isso fica para o próximo 
trabalho de conclusão de curso. O anexo 2 traz duas tabelas com as respostas 
dos participantes da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Na elaboração do roteiro de AD, busquei seguir as orientações de Motta 

(2016), a saber: formular frases curtas e objetivas, privilegiar os tempos ver-
bais presente do indicativo e presente contínuo; descrever o que se enxerga 
na tela, não o que se pensa sobre o que é visto; informar os elementos o que/
quem, como, onde, quando; Informar as mudanças de cena com relação a 
lugar e tempo, usando o menor número possível de palavras; repetir infor-
mações sobre personagens fornecidas nas notas introdutórias, a fim de faci-
litar o rápido entendimento do enredo e a consequente construção mental da 
sequência das ações; usar advérbios para qualificar algumas ações; usar os 
artigos definidos quando um personagem já apareceu na tela em outra ação e 
os artigos indefinidos quando um personagem surge na tela pela primeira vez. 

Santaella (apud MOTTA, 2016) destaca as diversas relações possíveis 
entre imagem e texto: redundância, informatividade, complementaridade ou 
discrepância. No documentário escolhido para este trabalho, predomina a re-
lação de complementaridade, ou seja, as imagens dinâmicas que aparecem 
na tela preenchem lacunas deixadas pelo áudio em inglês e vice-versa. A falta 
de acesso a uma dessas linguagens – visual e verbal – compromete o enten-
dimento do filme. 

Vale lembrar que, no decorrer do documentário Labrador, Cão-guia!, são 
mostrados breves textos indicativas de passagem de tempo, que não fazem 
parte da legenda em português, também exibida na tela. Essas “placas indi-
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cativas” precisam ser lidas pelo audiodescritor, já que fornecem coesão e coe-
rência às ações do filme, complementando as informações recebidas via áudio 
original e locução da descrição das imagens. 

3 METODOLOGIA 
Inicialmente, os alunos assistiram aos dez primeiros minutos do docu-

mentário, que tem mais de duas horas de duração, sem audiodescrição. Em 
seguida, responderam por escrito as seguintes perguntas:

Escolha um número que o(a) identifique, para garantir o anonimato de 
suas respostas.

1 Qual o tema do filme?
2 Qual o nome do filme?
3 Faça um resumo do filme até esse ponto.
4 O que você achou do filme até aqui?
( ) ótimo
( ) bom
( ) regular
( ) horrível
( ) entendi pouca coisa

Os alunos leram o roteiro de audiodescrição, disponibilizado em portu-
guês, e assistiram novamente ao mesmo trecho do filme. Posteriormente, foram 
feitas as mesmas perguntas, que foram respondidas novamente por escrito. 

4 RESULTADOS 
Rosa Guarino relatou oralmente ter gostado bastante de redigir o roteiro 

de AD, embora não tenha apreciado o filme.
Dos 9 participantes previstos para a pesquisa, um não foi à aula e outro 

precisou sair mais cedo. Portanto, apenas 7 alunos participaram da pesquisa, 
sendo 5 mulheres e 2 homens, com idades entre 27 e 56 anos. Cinco são cegos 
e 2 têm baixa visão. 2 nunca haviam assistido a espetáculos ou eventos com AD.

O tema do filme foi identificado por todos os alunos nos dois momentos 
(com e sem AD prévia). Já o nome do filme, que aparece apenas escrito na 
tela, foi identificado apenas após o acesso ao recurso de acessibilidade. O par-
ticipante 99 respondeu as questões apenas uma vez. Portanto, não é possível 
determinar que informações ele obteve em cada momento da pesquisa. Três 
alunos relacionaram o tema do filme – cães-guia – ao nome do documentário, 
e 3 participantes não fizeram nenhuma inferência sobre o nome do produto 
audiovisual ao qual tiveram acesso sem roteiro de AD.

É bom lembrar que o nome do filme é PickoftheLittler (A Escolha dos 
Pequeninos), e não Pickofthe Little, como informei aos alunos. Porém, só 
consegui perceber isso após ler diversas vezes o roteiro de AD.
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A terceira questão, referente ao enredo do filme sem AD, apresentou os 
seguintes resultados: dois alunos não conseguiram resumir o enredo do trecho 
assistido, quer por falta de base na língua estrangeira, quer talvez pelo fato 
de a estrutura fílmica escolhida, com cenas rápidas e depoimentos de pesso-
as diferentes em pouco tempo de filmagem, não favorece a compreensão do 
enredo por pessoas sem acesso às legendas escritas e sem acesso à AD. Os 
outros 5 alunos conseguiram resumir o enredo.

Quanto à última pergunta, relativa à opinião individual sobre o docu-
mentário sem AD, um aluno achou-o ótimo, dois opinaram que era bom, e 4 
entenderam pouca coisa. O participante 16, além de assinalar com um X a 
opção Entendi pouca coisa, expressou por escrito sua opinião, baseada mais 
em sensações que em critérios lógicos: “Parece emocional, porém entendi 
muito pouco”. 

A análise dos dados mostram que o acesso à AD permitiu a 5 alunos 
especificarem o tema do documentário – cães-guia para cegos, no caso do 
participante 161, por exemplo –. (Sua resposta sem acesso ao roteiro de AD 
havia sido “Sobre cães-guia”). Os 6 participantes, através da AD, conseguiram 
“descobrir” o nome do filme (PickoftheLittler); apenas o participante 7 conti-
nuou relacionando o tema do filme ao nome do mesmo.

Todos os alunos puderam, com o auxílio da AD, resumir o enredo do 
filme com palavras fundamentais para a compreensão do mesmo: nascimento 
(aluno 99), treinamento (aluno 3), testemunho (aluno 33), cuidados (aluno 7), 
pessoas cegas (aluno 16), melhores e 20 meses (aluno 30), além de labrador 
e cinco filhotes (aluno 161).

Dois participantes (30 e 161) acharam ótimo o trecho assistido. Este úl-
timo havia entendido pouca coisa na primeira experiência sem o roteiro de AD. 
O aluno 3 não respondeu essa questão. Três alunos acharam bom o trecho 
assistido, sendo que o aluno 16 também expressa sua opinião, justificando sua 
resposta: “Bastante elucidador e emocional. De muita sensibilidade e impor-
tância para a sociedade como um todo, sobretudo para pessoas cegas. Bom”.

A comparação das respostas dos alunos mostrou que a presença de co-
nhecimentos linguísticos em língua estrangeira (inglês) sem o apoio do recurso 
da AD pode diminuir e até anular o potencial de compreensão de elementos 
fundamentais do filme, tais como título e enredo. Portanto, também afeta a 
capacidade desses alunos de reunir e conectar pensamentos, sentimentos, 
ideias e argumentos, expressar opiniões e justificar pontos de vista. Os resulta-
dos mostram ainda que o acesso a filmes sem AD pode desmotivar os alunos a 
ter contato com a língua estrangeira estudada, retardando assim seu processo 
de aprendizagem. As imagens descritas, combinadas ao conteúdo do áudio 
original do documentário PickoftheLittler, transmitiram mais significado ao con-
teúdo proposto.
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5 CONCLUSÃO
Assistir ao trecho de mais um filme com meus alunos de inglês, dessa 

vez um documentário, com audiodescrição feita por mim e por minha colega de 
trabalho Rosa Guarino, foi gratificante, visto que eu não poderia ter tido essas 
experiências individualmente. O empenho da Rosa para descrever as imagens 
e a dedicação dos alunos para responder às questões, além do meu esfor-
ço para relembrar, escolher e organizar logicamente os conteúdos estudados 
durante todos os módulos do curso Audiodescrição na Escola estão, espero, 
relatados parcialmente nesse trabalho.

Minha primeira experiência de ingressar, permanecer e concluir um cur-
so ministrado em um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) foi positiva, já 
que era acessível, evitando estresse desnecessário, e que resultou concreta-
mente neste trabalho e em muitas reflexões não expressas aqui. Porém, senti 
falta do contato direto com as pessoas envolvidas no curso: alunos do Brasil 
inteiro, tutores e docentes. 

Pretendo prosseguir no caminho de mais contato e divulgação da AD 
talvez não por meio da pesquisa, mas nas consultorias de roteiros de AD, no 
trabalho com adultos que estudam línguas estrangeiras e, sempre que pos-
sível, na ampla atuação com educação inclusiva: formação de professores, 
supervisores de ensino e gestores escolares, e trabalho eventual com alunos 
do Ensino Fundamental I.
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ANEXO 1

Roteiro de Audiodescrição
Roteiro de audiodescrição do documentário labrador cão Guia!
Roteiro: Rosa Guarino
Consultoria: Cristiana Cerchiari

Notas Introdutórias
Boa tarde. Este é o serviço de audiodescrição informal do Núcleo de 

Superação da FAAP. Hoje vamos assistir juntos ao documentário Labrador - 
guidedog (ou Labrador, cão guia!, usando o áudio original em inglês, mas com 
audiodescrição em português, nossa língua materna. 

O vídeo está disponível no Youtube, com legendas em português.
Foi publicado na Internet em 27/12/2018, no canal Pitstop e pode ser 

acessado em <https://youtu.be/gHINN5-JI6Y>. Tem duração de 1 hora, 20 mi-
nutos e 33 segundos, e acompanha a saga de uma família de cães labradores 
para descobrir se têm habilidade (ou não) para se tornarem cães guia. 

Eu, Cristiana Cerchiari, e Rosa Guarino, faremos juntas a locução do 
roteiro de audiodescrição do filme. Como vocês já têm um ótimo nível de inglês, 
não precisarão do VoiceOver, que seria a leitura das legendas do filme, feita 
preferencialmente por duas vozes – uma feminina e uma masculina, dependen-
do do sexo do personagem que fala –. Qualquer dúvida sobre o áudio em inglês 
ou a audiodescrição, levantem a mão e faremos uma pausa no documentário. 

Vamos, então, a uma breve descrição dos personagens que aparecem 
no documentário.

Pessoas com deficiência visual: 
Janet é uma senhora de cabelos Chanel avermelhados. 
Voluntários (pessoas sem deficiência visual): Linda, Nick, Cathy, Bill, 

PATTI, AL e Adam.
Labradores (cães principais): Phil, Poppet, Potomac, Patriot e Primrose
Agora vamos saber algumas informações sobre esses animais tão liga-

dos às pessoas cegas, na função de cães-guia.
Os Labradores, cujo nome original da raça é Labrador retriever), pos-

suem uma estrutura bem forte, com ombros longos e oblíquos, joelhos bem 
angulados e patinhas arredondadas. Sua cabeça é larga, o focinho também, 
seu maxilar e dentes são fortes, com uma perfeita mordedura em tesoura, 
seus olhos podem ser marrons ou avelã e transmitem sua inteligência e bom 
temperamento.

Além disso, a espécie possui o rabinho muito grosso na base, afinando 
gradualmente até a ponta, que parece ser arredondado. A pelagem é curta, 
densa, sem ser ondulada e sem franjas. São ótimos nadadores. Podem chegar 
a 20 km/h em uma corrida! Labrador chocolate é muito conhecido, mas a raça 
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também pode ter cores amarelo e preto. Seus olhos demonstram que estão 
realmente sempre atentos e ativos.

Tamanho peso e altura macho: de 36 a 40kg; de 57 a 62 cm
Tamanho peso e altura fêmea: de 25 a 36 kg; de 55 a 60 cm
Expectativa de vida: de 12 a 13 anos
Pelo: curto, grosso e impermeável
Amam brincar e correr.
Os Labradores são excelentes nadadores, pois possuem membrana in-

terdigital em suas patas, o que torna o nado mais rápido. Sua pelagem é um 
pouco oleosa, o que os mantém aquecidos e os ajuda a flutuar e a se secar. 
O focinho desses cães também é bem desenvolvido e por isso possuem um 
olfato excelente.

Pescadores de bacalhau contavam com a ajuda deles para recuperar os 
peixes que escapavam da rede. Acredita-se que seu nome venha justamente 
dessa função: “labrador” significa “trabalhador” em espanhol.

Por volta de 1820, visitantes se encantaram pela raça e o levaram para a 
Inglaterra. Por sorte, foi o que salvou a espécie, que ficou extinta em 1880 em 
Terra Nova, Canadá, devido a restrições e impostos governamentais.

Por terem um olfato bem aguçado e serem muito velozes, eram utiliza-
dos também para caçar em pântanos. Atualmente é comum encontrá-los como 
ajudantes em trabalhos policiais, em terapias e dando assistência a pessoas 
com deficiência.

O Kennel Club inglês oficializou a raça em 1903 e 14 anos depois o 
American Kennel Club fez o mesmo, registrando-o como cão mais popular logo 
após a 2ª Guerra Mundial, em 1991. 

O labrador como cão guia
Apesar de se ter notícia que a integração do cão e do homem remonta 

à própria história da humanidade, o cão-guia teve sua origem logo após a Pri-
meira Guerra Mundial, com o treinamento de cães para acompanhar os solda-
dos veteranos que ficaram cegos. Como os resultados foram positivos, a idéia 
prosperou e, hoje, há escolas com profissionais habilitados para a seleção de 
cães-guia e responsáveis por um treinamento rigoroso e intensivo para que 
os animais possam interpretar situações de perigo e formar uma dupla com 
alguém que tenha deficiência visual. 

Os cães guia são animais castrados. A Lei 11.126, de 27/7/2005, regu-
lamentada pelo Decreto nº 5.904, de 21/9/2006, garante o direito da pessoa 
com deficiência visual ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo 
acompanhada por seu cão-guia. 

Os cães-guia precisam usar o equipamento obrigatório, composto por 
coleira, guia e arreio com alça, além de sua identificação. Seu condutor deverá 
exibir, quando solicitado, documento comprobatório do registro da escola de 
cães-guia, acompanhado do atestado de vacina e sanidade do animal.
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Você pode encontrar mais informações sobre cães de estimação e cães-
-guia em: 
https://www.petz.com.br/cachorro/racas/labrador/
https://www.greenme.com.br/morar/gato-e-cachorro/4750-labrador-nr
https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/332707039/o-portador-de- e 
e http://guidedogs.shoplightspeed.com/dog-items/equipment/
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EXPOSIÇÃO FLORESTA ENCANTADA: 
DESDOBRAMENTOS DE UM LABORATÓRIO PICTÓRICO

Maria cândida da silVa aBes

1 INTRODUÇÃO 
O presente trabalho tem por objetivo registrar o resultado da aplicabili-

dade dos conhecimentos teóricos e práticos obtidos durante o curso de aper-
feiçoamento em Audiodescrição na Escola: Recurso de acessibilidade para 
os estudantes com deficiência visual, realizado no período de 15/10/2018 a 
24/05/2019. 

O curso de Audiodescrição na Escola teve como proposta a formação de 
professores com competência pedagógica e metodológica em Audiodescrição 
para atuarem nas salas comuns e nas salas multifuncionais, nas escolas da 
rede pública, com formação específica para atenderem à diversidade escolar. Tal 
demanda apresenta-se como urgente, uma vez que esse conteúdo ainda não foi 
ofertado em nível escolar e a partir de quando for feito, será oportunizado a alu-
nos com deficiência uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem escolar.

Segundo Motta (2016), o professor em sua prática diária na escola e 
também fora do espaço físico escolar, quando em atividades extracurriculares 
como passeios, teatros, exposições e outros, tem contato com muitos elemen-
tos visuais e, precisa estar atento a essa realidade incorporando a sua lingua-
gem informal a prática da descrição para popularização dessa modalidade na 
escola pública e também nas atividades culturais, de lazer e demais contextos 
de inserção social das pessoas com deficiência, sobretudo visual.

Entendemos que esse recurso, a audiodescrição, pode e deve ser utili-
zado em contextos educativos em diferentes atividades escolares onde o aluno 
com deficiência visual, cego e com baixa-visão pode participar em igualdade 
de condições com os demais. Neste sentido propõe a utilização da audiodes-
crição como recurso de acessibilidade e ferramenta pedagógica que ajude na 
remoção das barreiras comunicacionais na escola, lugar em que se utilizam, 
fartamente, recursos imagéticos.

Os resultados do censo de 2010 apontam para um aumento significativo 
do número de pessoas com deficiência na educação básica, notadamente as 
com deficiência visual, que serão beneficiadas por esse recurso de acessibi-
lidade comunicacional em seu processo de inclusão cultural, social e escolar. 
São mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil e, dentre elas, 
35 milhões têm deficiência visual e 2 milhões, deficiência intelectual. O número 
de pessoas passíveis de se beneficiar com a audiodescrição é ainda maior, se 
levarmos em consideração os idosos, disléxicos, analfabetos, pessoas com 
déficit de atenção, autistas e outros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Bruno (1993, p. 12) postula que ‘’o desenvolvimento humano, é um pro-

cesso sistêmico complexo, que não apenas passa pela dimensão biofisiológica 
e cognitiva, mas, depende também da relação social e afetiva’’. E conclui que 
‘’o homem se constrói de uma maneira holística, buscando desenvolver suas 
possibilidades através de todas as experiências significativas – sociais, afetivas 
ou cognitivas – como um todo indivisível’’. Neste sentido a escola como espaço 
de socialização de saberes historicamente acumulados, deve ser um ambiente 
acolhedor, instrumentalizada para trabalhar com as diferenças de forma a en-
contrar ferramentas que possam incluir a todas as pessoas independente de 
condição física, intelectual. A escola deve ser espaço de diferenças numa pers-
pectiva de equiparação de oportunidades. Esse raciocínio, alinha-se diretamen-
te com a vertente instrumental do Atendimento Educacional Especializado/AEE, 
focando sobremaneira a eliminação de barreiras para o acesso a informação. 

Assim, a questão da educação de pessoas com deficiência visual cons-
titui uma preocupação recorrente de Vigotski, emergindo tanto em textos em 
que elabora os princípios gerais da educação de pessoas com deficiência (VY-
GOTSKI, 1997a, 1997b, 1997d) como naqueles em que se dedica especifica-
mente ao problema do desenvolvimento psicológico na presença da cegueira 
(VYGOTSKI, 1997g). Ao revisar as perspectivas teóricas de seu tempo sobre 
o desenvolvimento e educação de cegos, nega a noção de compensação bio-
lógica do tato e da audição em função da cegueira e coloca o processo de 
compensação social centrado na capacidade da linguagem de superar as limi-
tações produzidas pela impossibilidade de acesso direto à experiência visual.

De acordo com Fontana e Cruz (1997, p. 111, grifo nosso), Vygotsky, 
evidencia a necessidade de oportunidades para a criança adquirir novos con-
ceitos, com a mediação do professor, pois “na escola a criança e o adulto 
interagem numa relação social específica [...] a criança, no papel de aluno é 
colocada diante da tarefa de compreender as bases dos conceitos sistematiza-
dos ou científicos, o professor é encarregado de orientá-la”. 

Sabe-se que para o autor a atuação e intervenção do professor se dão 
no desenvolvimento proximal da criança quando ainda não está pronta para co-
nhecer, sistematizar e apreender sozinha, ela precisa da mediação do professor 
para a sistematização de conhecimentos. Isto requer o domínio de informações 
e de operações intelectuais, que a criança ainda não possui, mas com a me-
diação do professor consegue realizar. A aprendizagem está centralizada nas 
relações sociais, nas interações com as pessoas e o seu meio histórico-cultural.

A audiodescrição, portanto consiste na tradução de imagens em pala-
vras; portanto é uma modalidade de tradução intersemiótica que serve para 
tornar materiais audiovisuais acessíveis a pessoas com deficiência visual. 
Uma realidade em países da Europa e Estados Unidos. A audiodescrição ape-
sar de ser um direito garantido por lei desde 2000 ainda precisa se consolidar 
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em diferentes espaços, e nesta proposta de aperfeiçoamento com grande re-
levância no espaço escolar. 

3 METODOLOGIA 
O presente trabalho se constitui num relato de experiência, acerca da 

audiodescrição de obras de arte pictóricas para o público com deficiência visual, 
em diferentes faixas etárias cujo objetivo é demonstrar a relevância do recurso 
audiodescrição como importante ferramenta pedagógica de acesso e recepção 
aos conhecimentos imagéticos presentes no contexto educativo, sejam em ati-
vidades dentro e fora do espaço escolar. Neste caso foi realizada uma atividade 
extracurricular com a aplicação da audiodescrição numa visita em exposição de 
arte. Foram escolhidas três obras da artista e produzido o roteiro de audiodes-
crição. O roteiro contou com a colaboração da artista e também de validação 
feita pela consultora Leia Ferreira, pessoa com deficiência visual, integrante do 
grupo “Eventos acessíveis”, grupo com objetivo de formação de público para 
acontecimentos com oferta de acessibilidade. 

Durante a realização, percebi que o roteiro precisava de maior signifi-
cado, maior sensibilidade, uma linguagem mais poética, uma vez que poderia 
também ser apreciado por crianças. Na ocasião fomos presenteados pela rica 
contribuição da professora Lívia Motta que fez a revisão final do roteiro. A ati-
vidade contou também com o recurso de interpretação em libras e atividades 
de mediação. 

Segundo Motta, atividades de mediação são atividades multissensoriais 
que permitem uma ampliação do conhecimento, complementando a fruição 
artística, por meio da estimulação de outros sentidos. Além da audiodescri-
ção, algumas atividades de mediação tais como a confecção de painéis táteis 
ilustrativos, maquetes, bonecos, visita ao cenário no caso de peças, interação 
com artistas, bate papo com diretor, permitem um contato mais próximo com o 
acervo no caso de museus, e com o texto teatral no caso de espetáculos. Com 
o desenvolvimento dessas atividades é possível perceber o grande interesse 
das pessoas, demonstram curiosidade, maior motivação, muitos benefícios e 
aprendizagens. 

Essas atividades envolvem estímulos e percepção, através de vários 
sentidos, de forma independente e em conjunto. Provocam além da ludicidade, 
à imaginação, emoção e magia, memórias que ficam guardadas, são recorda-
ções e momentos especiais de aprendizagens. 

Como atividade utilizamos a representação da obra intitulada “Daninhas” 
através de uma composição, um recorte do quadro, com quatro tijolinhos uni-
dos e, pelas frestas, a percepção tátil das plantinhas, ervas daninhas, saindo 
da junção dos tijolos. Esta atividade de mediação contou com a participação 
da artista que contribuiu significativamente para a compreensão e contextuali-
zação da obra, através de conversa com o grupo.
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Além dessa maquete para percepção tátil, foi oportunizado aos participan-
tes, o conhecimento da planta, Guiné, com um galho da planta para que se tocas-
sem e sentissem o cheiro, uma vez que a planta exala um cheiro bastante forte. 

Outro elemento que temos oferecido como material de mediação é o 
material gráfico encadernado, um encarte que acompanha a exposição, con-
tendo as descrições em braile, ampliada na fonte 24 negritado e, desenhos 
para percepção tátil feitos no programa Monet com relevo para percepção tátil.

Participaram da atividade pessoas de ambos os sexos, assistidas pelo 
Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas/ ISMAC, Centro de 
Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual e Associação dos Deficientes Visuais 
de Mato Grosso do Sul/CAP DV/MS, e, algumas pessoas da equipe do grupo 
Eventos Acessíveis. 

4 RESULTADOS 
Os resultados obtidos demonstraram que o uso da audiodescrição não 

só facilita o entendimento das pinturas como torna a experiência dos espec-
tadores mais prazerosa e educativa. Constatou-se também a preferência das 
pessoas por um estilo de narração mais interpretativo, mais poético. Durante 
a realização da atividade também foram feitas algumas observações interes-
santes acerca de questões como a descrição com a preservação dos efeitos 
de cores e técnicas a sincronia das descrições com as imagens e o uso de 
adjetivos. 

Como se traduz um quadro para pessoas que não podem ver? Esse é 
um processo complexo que envolve a transformação de imagens em palavras 
para que informações importantes transmitidas visualmente tornem-se acessí-
veis a sujeitos cegos e com baixa-visão e, os mesmos possam acompanhar o 
conteúdo da descrição. 

5 CONCLUSÃO
A educação inclusiva considera os processos de construção de identida-

de cultural, social e valoriza o que cada um tem de melhor. Ao mesmo tempo 
em que garante a oferta de ferramentas de acesso a informação, segundo 
suas demandas. Assim, justifica-se a relevância deste trabalho com a oferta 
da audiodescrição no meio escolar promovendo a equiparação do acesso ao 
conhecimento cientifico por estudantes cegos e com baixa-visão.

Diante deste estudo apresentamos algumas considerações emergentes 
como sinalizadores de outras pesquisas:necessidade de esclarecimento em 
massa sobre a existência e a natureza da atividade; ampliação da quantidade 
e qualidade dos cursos de formação na área e; estímulo maior a eventos artís-
ticos e culturais com a utilização do recurso. O professor que assume o desafio 
de audio descrever seus materiais didáticos deve reconhecer que o aluno cego 
receberá o material intermediado por ele (professor-audiodescritor).



57

Trata-se de um trabalho complexo, visto que não somente envolve ques-
tões objetivas como redação, precisão lexical, ou outros aspectos mais técni-
cos, mas também envolve questões mais pessoais, como a escolha das infor-
mações consideradas relevantes pelo professor para a aprendizagem do aluno.

Essas escolhas passam pela interpretação do professor, o primeiro leitor 
do conteúdo visual a ser traduzido. A educação inclusiva é uma educação para 
todos, por todos e com todos. Ela é feita a várias mãos, considera os processos 
de construção de identidade cultural, social e valoriza o que cada um tem de 
melhor. Transitar entre um cenário coletivo e o universo particular de cada pes-
soa é um desafio constante. Exercitar o pensamento inclusivo requer de cada 
um de nós esforço, dedicação e disponibilidade para mudar nossa postura.
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Fotografia 1 – Encarte material Gráfico da exposição, produzido  
e ofertado pelo SESC Cultura. A imagem mostra parte de uma calçada  

com tijolos rústicos nas cores acinzentada e bege unidos.  
Sobre os tijolinhos um galho seco de árvore. 

Fonte – A autora (2019).

Fotografia 2 – Encarte com a divulgação  
do Evento com audiodescrição 

Fonte – A autora (2019).
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Fotografia 3 – Fotografia colorida de nove pessoas de frente,  
homens e mulheres, algumas sorriem. Da esquerda para a direita a  

professora Carla Gonçalves, da equipe Eventos Acessíveis, Vanderlei pessoa com 
deficiência visual, segura uma bengala. Atrás Bruno intérprete de libras,  

um homem de óculos e cabelos loiros, ao seu lado Leia Ferreira, consultora  
de audiodescrição. Á frente Margareth, mulher com deficiência visual,  

ao lado tocando o braço da Margareth, a artista Ana Ruas. Ainda na fotografia  
Nivaldo, Gabriel e Cândida Abes responsável pelo grupo Eventos Acessíveis.

Fonte – A autora (2019).

AUDIODESCRIÇÃO DAS OBRAS
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Fotografia 4 – Fotografia colorida do quadro intitulado Daninhas

Fonte – A autora (2019).

Audiodescrição: O acrílico e óleo sobre tela intitulado Daninhas, da artista 
Ana Ruas, de 2019, mede 150 por 185 centímetros, na horizontal e retrata bem 
de perto uma calçada rústica de tijolinhos nas cores bege, cinza e verde. Pe-
quenos ramos de planta com folhinhas delicadas e verdes estão nascendo nas 
frestas entre os tijolinhos. No canto esquerdo da obra, uma parte da calçada 
tem uma cor esverdeada, parecendo estar coberta de musgo. Na base, a bei-
rada saliente da calçada e algumas pétalas de flores cor de rosa, que parecem 
ter caído de alguma árvore, colorem o chão de terra.

Fonte – A autora (2019).

Audiodescrição: O acrílico e óleo sobre tela intitulado Persistência, da artista 
Ana Ruas, de 2019, mede 20 centímetros por 15 centímetros na horizontal, e 
retrata em plano detalhe, bem de perto, uma plantinha verde nascendo na fres-
ta entre dois tijolos rústicos de cor ocre, posicionados na horizontal, ao lado de 
outro que está na vertical. Ana explica que a série Persistência é composta por 
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obras pequenas que partem da observação minuciosa das ervas daninhas que 
nascem na calçada de seu ateliê. São registros artísticos que propõem uma 
temática reflexiva, remetem à luta pela sobrevivência da natureza em meio ao 
concreto da cidade. 

MEDIAÇÃO ACESSÍVEL

Fotografia 5

Fonte – A autora (2019).

 Fotografia 6 Fotografia 7

 Fonte – A autora (2019).
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AUDIODESCRIÇÃO NA ESCOLA: COMPARTILHANDO 
CONHECIMENTO SOBRE O TEMA COM PROFESSORES

lara souTo sanTana

1 INTRODUÇÃO 
Inicio este breve trabalho de conclusão de curso do aperfeiçoamento em 

Audiodescrição na escola me colocando em primeira pessoa, e assim o farei 
até o fim, porque acredito na potência do lugar de fala e entendo este trabalho 
como uma oportunidade ímpar para a reflexão dos conhecimentos construídos 
ao longo dos últimos meses, conforme o curso foi se desenvolvendo. 

De saída, então, apresento-me dizendo que fui um bebê prematuro, e 
a prematuridade deixou como sequela uma deficiência visual (baixa visão), 
tenho então uma vida como pessoa com deficiência visual e atualmente sou 
professora da rede pública do município de São Paulo. Esses dois elementos 
me deixam envolvida de uma forma mais profunda com o conteúdo do curso.

O contato com o conteúdo do curso me deixou diante de memórias de 
escola, memórias muitas vezes desconfortáveis, porque ficou explícito que a 
ausência de audiodescrição em minha vida escolar deixou lacunas em meu 
repertório que até hoje tento preencher das mais diversas formas possíveis. 

Com isso não quero dizer que minha formação tenha sido de baixa qua-
lidade, mas poderia ter sido muito mais rica se o recurso da audiodescrição 
fosse utilizado no dia a dia na escola.

Outra reflexão que o curso suscitou foi o fato de que a audiodescrição 
pode ser importante para promover a interdisciplinaridade e que pode estar 
presente em qualquer disciplina. Outro aspecto que ficou muito claro é que 
a audiodescrição pode beneficiar não apenas pessoas cegas ou com baixa 
visão, mas também as pessoas videntes e/ou com outras deficiências ou difi-
culdade de aprendizagem, ou que aprendem de forma diferente do tradicional. 

Partindo desses pressupostos e por saber que eu poderia multiplicar 
com meus pares o conhecimento construído e ampliar as reflexões feitas é que 
decidi propor em um momento de formação um tempo para falar do tema com 
minhas colegas de trabalho. Este trabalho mostrará, então, o planejamento da 
atividade, seu registro e as reflexões feitas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com o desejo de que este trabalho seja uma forma de tornar possível 

e registrar um momento de compartilhamento de conhecimento sobre audio-
descrição na escola com um pequeno grupo de professores da rede pública 
municipal de São Paulo, faço uma breve revisão dos conteúdos relevantes ao 
longo do curso para pautar minha escolha.
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De saída, eis uma, entre tantas, definições do recurso que estudamos 
nos últimos meses: 

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que 
amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos 
os tipos de eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou re-
ligiosos; espetáculos tais como musicais, espetáculos de dança, circo, 
peças de teatro, shows, stand ups; produtos audiovisuais e programas 
de televisão, por meio de informação sonora. É uma tradução inter-
semiótica de imagens dinâmicas (em filmes, vídeos, documentários, 
espetáculos, programas de televisão e eventos), estáticas (em livros, 
jornais, sites, redes sociais, catálogos e outras mídias) e animadas (gifs 
e outras imagens digitais em movimento), em palavras. Transforma o 
visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de acesso à cultura 
e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social e escolar 
(MOTTA, 2016, p. 37).

A decisão de conversar com professores sobre o tema é motivada pela 
vontade de plantar uma semente a fim de que meus colegas possam se tornar 
“conhecedores da audiodescrição como ferramenta pedagógica, [e possam] 
completar o discurso escolar” (MOTTA, 2016, p. 24), não apenas completar o 
discurso, mas refletir e, quiçá, reinventar seu modo de ensinar. 

Antes disso, convém lembrar que a audiodescrição, por ser uma ferra-
menta pedagógica, é um recurso potente de inclusão escolar. Sabemos que 
“Incluir é necessário, primordialmente para melhorar as condições da escola, 
de modo que nela se possam formar gerações mais preparadas para viver a 
vida na sua plenitude” (MANTOAN, 2015, p. 30). 

Sabemos também que a inclusão favorece o aprendizado de todos, não 
apenas de alunos com deficiência, afinal, a ausência de barreiras e novas for-
mas de ensinar beneficiam alunos que se apropriam e internalizam conheci-
mentos das mais diversas formas. 

Lembramos, então, o que diz Motta (2016, p. 37) quando se refere à 
audiodescrição: 

Além de ser útil às pessoas com deficiência visual, a audiodescrição 
amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, 
idosos, pessoas com déficit de atenção, autistas, disléxicos e outros. 
Mesmo as pessoas sem deficiência têm percebido que o recurso au-
menta o senso de observação, amplia a percepção e o entendimento.

Ou seja, o contexto escolar se torna inclusivo e significativo a um núme-
ro maior de pessoas, a um público ao qual a audiodescrição não foi direciona-
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da inicialmente, tem-se, dessa forma, uma melhoria das condições da escola, 
como pontuado por Mantoan anteriormente.

Apesar de eu ser uma professora com deficiência visual, e isso já justi-
ficaria um momento de formação sobre o tema, ressalto que a escola na qual 
trabalho não tem alunos com deficiência visual, mas por entender, que eles 
podem chegar a qualquer momento e que conhecimentos dessa natureza são 
essenciais para uma prática docente mais inclusiva, além do fato de que esses 
profissionais podem ter alunos em outros espaços, ou que eles queiram prati-
car a audiodescrição como uma ferramenta pedagógica mais ampla, mostro a 
seguir o planejamento e os resultados de uma conversa sobre o tema. 

3 METODOLOGIA 
Aula expositiva sobre o tema com professores da rede pública municipal 

de uma escola na zona sul de São Paulo. Como metodologia para este traba-
lho, eis o plano de aula da atividade a ser desenvolvida:
Componente curricular: Audiodescrição 
Público-alvo: Professores de ensino fundamental I da EMEF professor Almei-
da Junior 
Carga horária: 1 aula (45 minutos)
Objetivos de aprendizagem: apresentar conceitos relacionados à audiodes-
crição e como esse recurso pode favorecer o aprendizado dos alunos com e 
sem deficiência.
Desenvolvimento: Inicialmente contarei minha trajetória como aluna e como o 
recurso poderia ter me ajudado, falarei, então, sobre o curso de audiodescrição 
na escola e apresentarei alguns conceitos, a idéia é exibir vídeos que podem 
ser importantes para explicitar a possibilidade da audiodescrição na sala de 
aula e no dia a dia da escola. 
Materiais necessários: projetor/ datashow.

4 RESULTADOS 
A atividade aconteceu como planejado na EMEF Professor Almeida Ju-

nior no dia 21/05/2019, em um horário que é reservado para um tempo de 
formação de professores (JEIF), estavam presentes professoras de ensino 
fundamental I, que são minhas colegas de trabalho: Andréia Araújo, Andréia 
Gil, , Andrea Moraes, Elisângela Messias, Priscilla Nieves e, por fim, a coorde-
nadora pedagógica da escola, Rosana Cognolato. Por diversas razões o grupo 
não estava completo. 

Independente disso, conversamos por 45 minutos sobre o curso de 
aperfeiçoamento de audiodescrição na escola, sobre o recurso e sobre a im-
portância da audiodescrição para alunos com e sem deficiência visual. O vídeo 
“Gabriel quer ser astrônomo” foi escolhido para que minhas colegas tomassem 
contato com algumas estratégias e entendessem a comunicação acessível.
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Inicialmente, fiz uma aula expositiva e citei possibilidades em que a au-
diodescrição poderia ser usada, como em excursões, por exemplo, Nesse mo-
mento, uma colega disse que já tinha escutado a audiodescrição na TV aberta 
“por acaso” e não sabia para que serviam aquelas informações, já que ela 
podia ver, então ela não entendia o porquê, para ela saber do recurso era uma 
novidade. Nesse momento inicial, uma outra professora quis saber como fiquei 
sabendo do curso e se era presencial.

Em seguida o vídeo “Gabriel quer ser astrônomo” foi exibido e depois tive-
mos um tempo para perguntas e comentários de todos. De modo geral, o grupo 
estava bastante interessado, elas tinham dúvidas relacionadas ao fato de crian-
ças que nasceram cegas não terem repertório relacionado às cores. Uma colega 
falou que o exercício de fazer a descrição pode contribuir para que a criança 
possa se concentrar mais e se atentar aos detalhes daquilo que vai descrever. 

Eu encerrei o bate-papo falando que nós professores não imaginamos o 
que os nossos alunos serão lá na frente. Contei do meu processo de alfabeti-
zação, contei que minha professora dessa fase e de algumas séries do ensino 
fundamental I, com quem mantive contato, sempre se emociona ao se lembrar 
de como ela e minha mãe foram tentando encontrar estratégias para favorecer 
meu aprendizado na infância. Ela diz que sempre se orgulha ao acompanhar 
minha trajetória pessoal e profissional. 

Fiz referência à professora Mantoan (2015, p. 44) em que o professor 
não é um “mero instrutor, [em que] a formação enfatiza a importância de seu 
papel, tanto na construção do conhecimento, como na formação de atitudes 
e valores do cidadão. Assim sendo, a formação vai além dos aspectos instru-
mentais de ensino”. 

Resumi, então, falando que nós muitas vezes não imaginamos em como 
nossas práticas podem fazer a diferença para a vida adulta dos sujeitos que 
estão na escola desde a mais tenra idade, falei que sempre estudamos o fato 
de as crianças aprenderem diferente, mas que muitas vezes em nossas prá-
ticas acabávamos sempre ensinando da mesma forma e que introduzir a au-
diodescrição na sala de aula era uma oportunidade de experimentarmos um 
outro jeito de ensinar. 

5 CONCLUSÃO
Como comentado na introdução deste trabalho, fazer o curso de aper-

feiçoamento em Audiodescrição na escola, evidenciou que utilizar o recurso da 
audiodescrição no dia a dia na escola é essencial para pessoas com deficiên-
cia visual e para todos os envolvidos em sala de aula. 

Fiz diversas reflexões ao longo do curso em relação ao meu aprendi-
zado durante a trajetória de ensino básico a minha prática em sala de aula e 
à necessidade de falar com meus pares sobre a audiodescrição como uma 
ferramenta pedagógica extremamente importante.
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E foi a última inquietação mencionada que me motivou a fazer a pro-
posta de trabalho aqui planejada e registrada, já que estou sempre em busca 
de conhecimento, acredito que o conhecimento precisa ser, de alguma forma, 
multiplicado e devolvido para a sociedade. Assim, quis ter um momento para 
compartilhar minhas experiências como aluna com deficiência visual e como 
aluna de um curso que ampliou meu repertório quanto a outras possibilidades 
de inserir a audiodescrição na sala de aula.

Falar sobre a audiodescrição na escola com minhas colegas de traba-
lho foi uma experiência positiva para todos, mas confesso que fiquei bastante 
impressionada em como o repertório da maior parte das pessoas ainda é inci-
piente, ou talvez inexistente. Apesar de elas conviverem comigo, não percebo 
que elas tenham curiosidade em conhecer mais sobre inclusão, já que estamos 
falando aqui sobre a audiodescrição como uma ferramenta de inclusão escolar. 

Perceber que minhas colegas ainda conhecem muito pouco sobre o 
tema, não me entristeceu, fiquei, na verdade, satisfeita em poder levar um con-
teúdo que soava como novidade para elas, afinal, alguns assuntos na área da 
educação já são bastante recorrentes e acabam sendo enfadonhos para quem 
tem uma carreira mais longa no magistério. 

E porque em momentos de conclusão sempre há espaço para men-
cionar outras possibilidades de reflexão, ou falar do que faltou, comento que 
durante o curso ficou claro que não é tão difícil assim trazer a audiodescrição 
para a sala de aula e para o dia a dia na escola de forma mais ampla. Não é 
um bicho de sete cabeças, é preciso praticar e ter vontade de colocar a mão 
na massa e fazer acontecer.

Encerro, então, este trabalho com um sentimento de alegria pela oportu-
nidade de me apropriar de conhecimentos importantes, de refletir sobre minha 
trajetória pessoal e profissional e de compartilhar com meus pares um pouco 
sobre um tema que é de extrema importância no que toca a inclusão de pesso-
as com deficiência e melhoria da qualidade da educação. 
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O USO DA AUDIODESCRIÇÃO E DE OUTROS RECURSOS 
DE MEDIAÇÃO EM UMA AULA DE GEOGRAFIA

déBora de aranha hauPT

1 INTRODUÇÃO 
A audiodescrição é um recurso de acessibilidade, uma tecnologia assis-

tiva, que através da mediação linguística, da tradução do visual para o verbal, 
pode ser utilizada como ferramenta pedagógica corrente dentro das salas de 
aula, especialmente aquelas que têm entre seus alunos pessoas com deficiên-
cia, visual, intelectual, autismo ou síndrome de Down.

A escola é um local onde a sociedade constrói seus saberes, ela é alta-
mente imagética, um reflexo da sociedade que vivemos hoje, baseada em te-
las, vídeos e imagens. O uso das ferramentas visuais é diário, nos livros cheios 
de fotos, desenhos, mapas e gráficos, além da utilização deles para envolver 
os alunos e facilitar a compreensão dos conteúdos.

Segundo Ferreiro (2001) é indispensável que as escolas se preparem 
para trabalhar com a diversidade, não de forma a tolerá-la, mas sim assumida, 
reconhecida e transformada em ferramenta pedagógica.

Neste viés é necessária uma mudança na prática pedagógica que vise 
aproximar os alunos entre si, transformando também os alunos sem deficiência 
em mediadores neste processo, utilizando recursos que possam transpor as 
dificuldades dos alunos com deficiência, assim aproximando-os uns dos outros 
e todos os alunos do aprendizado.

Com o intuito de observar o efeito da audiodescrição e outras mediações 
dentro de sala de aula e lá aplicar estas práticas, selecionamos a Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental Ilza Molina Martins, na cidade de Farroupilha, 
RS, que tem alunos com deficiência visual. A escola nos oportunizou um grupo 
focal, na turma de 7° ano, com 25 alunos, sendo três deles com deficiência, em 
uma aula de geografia.

Nosso objetivo é aplicar diversas formas de mediação linguística, como 
audiodescrição, objetos táteis e descrições variadas, dentro de uma aula de 
geografia, para observar as reações, atitudes e os efeitos desta aula acessível 
e avaliá-los através dos registros, interações, depoimentos dos alunos, monitor 
e professora da turma.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Segundo alguns conceitos de audiodescrição coletados temos que:

É uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de tradução 
intersemiótica, que transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades 
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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 entendimento de pessoas com 
deficiência intelectual, idosos e disléxicos (MOTTA; ROMEU FILHO, 
2010, p. 11).

Também encontramos outras definições pertinentes que a colocam 
como: “um recurso de tecnologia assistiva” segundo Eliana Franco – UFBA, 
ou ainda “uma tecnologia assistiva que busca suprir a lacuna deixada pela 
comunicação visual”, conforme Laércio Santana – Prodam.

Sob a ótica dos conceitos de audiodescrição e refletindo sobre o universo 
escolar, onde precisamos inovar e ser criativos para levar o conhecimento de 
forma atrativa e eficaz aos nossos alunos, quando fazemos uso de recursos 
imagéticos como: livros, fotos, cartazes, mapas, desenhos e escritas no qua-
dro, filmes e atividades extraclasse, entre tantas outras possibilidades, é preciso 
pensar em como os alunos com deficiência terão acesso a este material tão rico.

Para Sassaki (2009), citado por Motta e Romeu Filho (2010), há seis 
tipos de acessibilidade, para além da arquitetônica, que é a mais comum e po-
pularizada. Para o autor, há ainda a atitudinal, a metodológica, a instrumental, 
a programática e a comunicacional. 

Para que os alunos com deficiência visual tenham acesso ao conteúdo 
imagético é necessário transformar o visual em verbal, fazendo uso da audio-
descrição e outras mediações. Estas imagens ajudam os alunos a compreen-
der o tema que está sendo discutido, ajudam a formar significados, motivar e 
criar empatia com o conteúdo e até mesmo com os colegas, no processo de 
integração do aluno à sala de aula. Assim como as imagens, a experiência 
tátil, mediada pela linguagem, também amplia o entendimento da disciplina, dá 
motivação para seguir em frente no processo de escolarização. 

Sá, Campos e Silva (2007, p.26) explicam que:

A predominância de recursos didáticos eminentemente visuais ocasiona 
uma visão fragmentada da realidade e desvia o foco de interesse e de 
motivação dos alunos cegos e com baixa visão. Os recursos destinados 
ao Atendimento Educacional Especializado desses alunos devem ser in-
seridos em situações e vivências cotidianas que estimulem a exploração 
e o desenvolvimento pleno dos outros sentidos. A variedade, a adequa-
ção e a qualidade dos recursos disponíveis possibilitam o acesso ao 
conhecimento, à comunicação e à aprendizagem significativa.

Motta (2016) reafirma o uso da audiodescrição dentro da escola, mos-
trando que “A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional 
que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos os 
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tipos de eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou religiosos, por 
meio de informação sonora.”. Além disso, a autora reforça que a ferramenta 
também é útil para aqueles que não tem deficiência, pois “o recurso aumenta o 
senso de observação, amplia a percepção e o entendimento, mostra e desvela 
detalhes que passariam despercebidos.”. A ferramenta também auxilia na inte-
gração e inclusão dentro da sala de aula, quando envolve os alunos na tarefa 
de mediar determinados contextos, aproximando os alunos e diminuindo as 
barreiras atitudinais.

Além das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia tam-
bém o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos, pessoas 
com déficit de atenção, autistas, disléxicos e outros (MOTTA, 2016). Desta 
forma, a audiodescrição e demais mediações auxiliarão os alunos com baixa 
visão do grupo focal estudado na compreensão das atividades escolhidas para 
a aula de geografia, mas elas também terão papel relevante na compreensão 
para os alunos que têm deficiência intelectual, deixando o conteúdo preparado 
para transpor as dificuldades específicas de cada um deles. 

Objetiva-se construir uma ponte, entre os alunos e os conhecimentos 
que serão oferecidos na aula, que transponha as dificuldades impostas pelas 
deficiências através da audiodescrição, dos materiais táteis e da verbalização 
das atividades realizadas. Seguindo as orientações de Sá, Campos e Silva 
(2007, p. 27) que afirmam que: 

Para promover a comunicação e o entrosamento entre todos os alunos, 
é indispensável que os recursos didáticos possuam estímulos visuais e táteis 
que atendam às diferentes condições visuais. Portanto, o material deve apre-
sentar cores contrastantes, texturas e tamanhos adequados para que se torne 
útil e significativo.

Como um objetivo maior, de longo prazo, a frase de Ferrero, citada por 
Motta (2016, p. 2): “Transformar a diversidade conhecida e reconhecida em uma 
vantagem pedagógica: este me parece ser o grande desafio do futuro”, é um 
bom norte para quem quer trabalhar na área e semear a AD nas nossas escolas.

3 METODOLOGIA 
Como preparação para realização da atividade com Grupo Focal que 

é analisada neste TCC, estivemos na escola escolhida assistindo uma aula 
de geografia na turma do 7° ano, sobre as divisões regionais do Brasil. A aula 
ocorreu no dia 6 de maio de 2019, das 9:40 até as 11:30. A turma tem 25 
alunos, sendo três deles com deficiência. Daniel, baixa visão, deficiência inte-
lectual e física, utiliza cadeira de rodas; Abner, baixa visão; Vitor, deficiência 
intelectual leve.

Há um monitor que trabalha juntamente com a professora auxiliando 
principalmente as atividades com Daniel, que escreve apenas com auxílio 
de alguém que explique com quais letras se forma a palavra e não lê. Abner 
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realiza as atividades com bastante autonomia e utiliza letra ampliada 14, em 
negrito. Vitor necessita atividades mais curtas e objetivas. 

Trabalhando em grupos pude observar a dinâmica da classe, embora 
Daniel não estivesse presente, os alunos do grupo em que estavam Abner e 
Vitor terminavam a atividade da aula anterior, a construção de um mapa com 
a divisão regional do Brasil, o restante dos grupos que já havia terminado a 
atividade, fez exercícios de revisão que foram corrigidos na segunda parte da 
aula. Fotografias em anexo. 

Enquanto os grupos fizeram mapas tamanho A3, usando materiais para 
representar a divisão em regiões, o grupo com os alunos PCDs, fez um mapa 
tamanho 3m x 3m, coberto com tampas de garrafas pet coloridas, cada região 
tinha uma cor (Fotografias 1 e 2). 

Conversando com a professora da turma soube das particularidades dos 
alunos PCDs e observei trabalhos e cadernos. Ela relatou que nunca fez ne-
nhuma formação específica para trabalhar com alunos com deficiência, mas 
que faz o que pode para acessibilizar os materiais para estes alunos. Frisou a 
importância do monitor que é a pessoa que dá o suporte necessário para que 
ela possa dar a assistência necessária a todos os alunos.

Também pude conversar sobre os alunos incluídos com a Professora do 
Projeto Crescer, que trabalha na sala de recursos e no atendimento especializa-
do. Ela comentou que as maiores dificuldades são: a interação dos alunos com 
deficiência e os demais alunos e os professores que não compreendem a impor-
tância de um trabalho acessível a todos os alunos. Chama atenção a frase dita 
por ela: “Infelizmente têm professores que só gostam dos alunos que aprendem!”.

A partir das informações colhidas, das dificuldades relatadas e do perfil 
da turma pudemos delinear as atividades que foram organizadas em um plano 
de aula. O tema sugerido pela professora foi trabalharmos com a região sul, 
então sugerimos a vegetação, trabalhar com a mata de araucárias, vegetação 
muito presente na nossa cidade e região.

Assim nosso plano de aula foi assim delineado:
Introdução do tema: com uma foto de uma araucária projetada lançamos 

os questionamentos: Vocês conhecem aquela árvore? Que árvore ela é? O 
que ela produz? A foto foi audiodescrita através da mediação de perguntas aos 
alunos, que foram caracterizando a imagem. Ao final fizemos a descrição total 
da foto foi observado.

Da mesma forma, levamos a sala de aula partes de uma araucária para 
observação e manuseio. Utilizando a mesma técnica de perguntas para media-
ção, caracterizamos os elementos e um resumo para finalização.

Vídeo: Como preparação para o vídeo falamos um pouco sobre a audiodes-
crição, seus usos e importância. Foi solicitado aos alunos que fechassem os 
olhos durante uma parte do vídeo para tentar se colocar no lugar dos colegas 
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que tem baixa visão e de pessoas cegas. Exibimos o vídeo “Do pinhão a arau-
cária”, com audiodescrição ao vivo. O roteiro do vídeo foi elaborado previa-
mente, teve a consultoria da colega Luciane Molina e foi ensaiado diversas 
vezes. Depois da apresentação conversamos sobre o vídeo e elencamos em 
conjunto pontos relevantes que foram verbalizados (Quadro 1).

Mapas: Pensando na importância da Mata de Araucárias na vegetação da Re-
gião Sul e no pouco que sobrou dela, elaboramos dois mapas táteis, grandes 
e com cores de destaque, conforme foto no anexo 4. O primeiro com a região 
sul e os estados delimitados com cola preta 3D e a área original da mata feita 
de grãos de feijão; já o segundo, no mesmo formato, porém com a área atual 
da mata, aquilo que sobrou do desmatamento.

Texto: Para registro das informações estudadas preparamos um texto cortado 
em tiras, 7 parágrafos, um em cada tira, com elementos encadeados. Assim 
os alunos, em grupos de 5, leram os fragmentos e colocaram em ordem. Os 
alunos com deficiência receberam textos ampliados e negrito, e com a ajuda 
do monitor e dos colegas, ordenaram os fragmentos. Ao fim, lemos o texto e 
eles colaram no caderno. Fotografias em anexo 5.

Charge: Para finalizar a aula os alunos receberam nos grupos uma charge 
que mostrava a araucária amedrontada em meio a outras arvores exóticas. 
A imagem foi audiodescrita através da mediação de perguntas aos alunos, 
que foram caracterizando a imagem. Os alunos responderam a questões que 
abordadas na charge e também leram um pequeno fragmento que falava sobre 
uma das formas de preservação da espécie que é a lucratividade obtida pela 
venda dos pinhões. Pelo tempo curto não conseguimos finalizar as atividades 
que ficaram de tarefa para casa. Como finalização, cada aluno fará desenho 
sua própria charge utilizando tudo que foi estudo durante a aula, os pontos 
relevantes do vídeo e do texto.

Os alunos Daniel e Vitor foram dispensados de responder as perguntas 
sobre a charge por escrito. Fizeram oralmente. Trabalharam com o texto, de-
ram um título para a charge que levamos e de tarefa sua própria charge.

O objetivo das atividades e das mediações foram aproximar os alunos 
com deficiência do conhecimento, das imagens e vídeo, para que eles 
pudessem tirar o máximo de proveito de todas as atividades, mas também 
aproximar os colegas dos alunos com deficiência, exercitando o respeito pela 
deficiência e mostrando que eles são capazes.

Elaboramos uma lista de palavras, frases para questionamentos aos 
alunos sobre as imagens e a audiodescrição de cada uma delas usadas du-
rante a aula.
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4 RESULTADOS 
A partir das interações, observações feitas durante a aula e feedback 

dado através de uma pequena avaliação por questionário para os alunos e 
outro questionário para a professora e tutor, chegamos aos seguintes dados:

Dos 25 alunos, 7 conheciam ou já tinham ouvido falar em AD.
Foi unânime a opinião dos alunos em dizer que a AD e as demais me-

diações foram efetivas na melhor compreensão do conteúdo na sala de aula.
A percepção dos alunos foi, quase na totalidade, no sentido de que a 

AD traduziu-lhes as imagens, enquanto estavam com os olhos fechados e da 
mesma forma para os colegas com baixa visão. Muitos deles sentiram-se sen-
sibilizados em colocar-se uns no lugar dos outros, o que é muito importante na 
aproximação e interação entre os próprios colegas da turma.

Foi muito interessante também a dinâmica de reconhecimento tátil dos 
elementos que fizeram parte da aula: mapas táteis, galho da araucária e pi-
nhões. Os alunos com baixa visão tiveram bom entendimento das caracte-
rísticas das araucárias, por meio da AD, mediações sobre a foto, do vídeo e 
também com toque das folhas e do pinhão, percebendo os formatos, espinhos 
e textura.

Pela reação da turma percebemos que os materiais despertaram muito 
o interesse dos alunos, mas não deixaram de despertar o interesse dos alunos 
com deficiência pelo fato de serem altamente imagéticos e de a aula ter sido 
montada com tantos materiais visuais, o que não teria acontecido sem as me-
diações e a audiodescrição. 

Os mapas que representaram a mata de araucárias na sua formação 
original e na formação atual, deram a todos os alunos a real noção do porquê a 
Araucária está em extinção. A representação da situação nos mapas deixou os 
alunos impressionados, oportunizar isso a todos eles, sendo videntes ou não, 
é a certeza da importância dos recursos de mediação, um direito que não pode 
ser negado ao alunado como um todo. 

A professora da turma gostou muito das atividades e sugeriu à coorde-
nação que levássemos as técnicas de AD empregadas aos outros professores 
da escola, pela necessidade desta com muitos alunos com deficiência. Ela 
relatou que a pesar de saber na teoria que eles precisam dar acessibilidade 
aos conteúdos, eles não vêem isso sendo aplicado na prática. Nas atividades 
exploradas ela comentou dar-se conta de quantas coisas podem ser feitas e 
oportunizadas aos alunos.

A professora não tinha conhecimento sobre AD, disse que também se 
colocou no lugar de seus alunos com baixa visão. Constatou que os alunos 
com deficiência estavam envolvidos e interagiram muito mais com o conteúdo 
do que usualmente; assim como interagiram mais com os demais colegas. Em 
um de seus comentários disse que os alunos com deficiência “sentiram-se em 
igualdade com os demais” pelas atividades proporcionadas. Da mesma forma 
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relatou que os alunos sem deficiência tiraram mais proveito das atividades e 
aprenderam com o “olhar para o outro”. 

5 CONCLUSÃO
Visando alcançar o objetivo proposto de minimizar as barreiras coloca-

das pela deficiência no aprendizado e construir uma ponte entre os conheci-
mentos oferecidos na aula e os alunos, nos valemos das técnicas de audiodes-
crição, dos materiais táteis e da verbalização das atividades realizadas. 

Fica claro, pelas reações, comentários e pela unanimidade dos alunos, 
que as atividades foram eficazes nesta tarefa, que decodificamos as várias 
imagens levadas à sala de aula, utilizando a verbalização, a audiodescrição 
e o exploração tátil dos elementos escolhidos. Reforça também esta teoria a 
atitude da professora da turma, quando durante a própria atividade, chamou 
a coordenadora para que pudéssemos levar a experiência e as técnicas aos 
demais professores que carecem de estratégias, idéias e formas de superar as 
diferenças dos alunos e integrá-los a turma.

O desafio de transformar a diversidade em uma vantagem pedagógica 
está em cada escola, e vemos que é possível enfrentá-lo com conhecimento 
e boa vontade, como foi o caso desta experiência exitosa. Abriu-se uma porta 
para o nosso desejo de multiplicar estas experiências por quantas escolas pu-
dermos, é este o caminho que queremos trilhar, plantar muitas destas semen-
tes e colher mais adiante uma sociedade diferente, com respeito às diferenças 
e oportunidades para todos.
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ANEXOS

1 – Fotografias da visita de reconhecimento do Grupo Focal

Fonte – Arquivo da autora/2019

2 – Tabulação de respostas dos questionários aplicados na sala de aula

Você já conhecia 
ou já tinha ouvido 
falar sobre o recur-
so de AD?

Quando o profes-
sor auxiliou na 
análise das ima-
gens e elementos, 
através de pergun-
tas e descrições, a 
compreensão do 
conteúdo foi mais 
fácil?

Durante o vídeo “Do pinhão a 
araucária” foi solicitado que você 
fechasse os olhos para tentar se 
colocar no lugar do colega que não 
enxerga. Neste momento a AD foi 
útil para você? Por quê?

Aluno Não Sim Sim. Devemos nos colocar no lugar 
dos outros.

Aluno Não Sim Sim, Porque enquanto ela falava 
dava para entender todos os mo-
vimentos.

Aluno Sim Sim Sim. Porque eu estava com os olhos 
fechados e então ouvi a moça 
dizendo, ou seja explicando.

Aluno Sim Sim Sim. Pra mim foi mais fácil a identi-
ficação da imagem por audiovisual.

Aluno Não Sim Sim. Para eu conseguir me pôr no 
lugar de quem precisa.

Aluno Não Sim Sim. Por que é um jeito de se botar 
no lugar do outro.

Aluno PCD defi-
ciência intelectual 
leve.

Não Sim Sim. Por que eu estava escutando 
ela dizendo e eu imaginei as coisas

Aluno Sim Sim Sim. Pois eu ficava imaginando as 
coisas que estavam passando. E é 
muito útil pois você entende me-
lhor o que é pedido.
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Aluno Não Sim Sim. Me ajudou a visualizar a ima-
gem com outros olhos.

Aluno Sim Sim Sim. Pois assim eu poderia imaginar 
o que estava acontecendo no vídeo.

Aluno Não Sim Sim. Dava para formar imagens 
mesmo com os olhos fechados.

Aluno Não Sim Sim. Não pareci que eu estava de 
olhos fechados, estava normal.

Aluno Não Sim Sim. Pois imaginei coisas que eu 
nem sabia.

Aluno Não Sim Sim. Quem não enxerga é muito 
bom porque o professor fala sobre a 
análise das imagens e elementos e é 
bem mais fácil para compreensão.

Aluno Sim Sim Sim. Por que eu iria me colocar no 
lugar do colega a e acho bem legal 
isso.

Aluno Não Sim Eu não conseguia ver, mas imagina-
va conforme a audiodescrição.

Aluno PCD baixa 
visão e deficiência 
intelectual.

Não Sim Sim. Porque ela falava o que apare-
cia no vídeo.

Aluno PCD baixa 
visão

Sim Sim Sim (Não respondeu porque)

Aluno Sim Sim Sim. Porque as vezes é bom passar 
o que o amigo passa.

Você já co-
nhecia, ou já 
tinha ouvido 
falar sobre 
o recurso de 
AUDIODES-
CRIÇÃO?

Quando pro-
fessor auxiliou 
na análise 
das imagens 
e elementos, 
através de 
perguntas e 
descrições, na 
sua percepção 
a compreensão 
do conteúdo 
foi facilitada?

Durante o vídeo 
“Do pinhão à 
araucária” foi 
solicitado que 
você fechasse 
os olhos para 
tentar se colo-
car no lugar do 
colega que não 
enxerga. Neste 
momento a 
audiodescrição 
foi útil para 
você?

Observando 
as técnicas de 
audiodescrição 
e mediação 
das leituras 
das imagens 
trabalhadas, 
você percebeu 
diferença na 
interação entre 
os alunos com 
e sem deficiên-
cia? Por quê?

Observando 
as técnicas de 
audiodescrição 
e mediação uti-
lizadas na aula 
você acredita 
que os alunos 
com deficiência 
tiraram maior 
proveito do 
conteúdo 
estudado? Por 
quê?

Professora Não Sim Sim. Me senti 
como os alunos 
de baixa visão.

Sim pois fizeram 
comentários 
entre eles sobre 
o que estava 
sendo traba-
lhado.

Com certeza, 
pois os alunos 
se sentiram 
como os de-
mais devido as 
atividades que 
foram propor-
cionadas. Além 
disso interagi-
ram durante a 
aula, tocaram 
os materiais 
disponibilizados.
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Monitor Sim Sim Sim. Porque 
podemos nos 
colocar no 
lugar do aluno 
e trabalhar com 
nossa imagi-
nação, tam-
bém porque 
podemos usar 
em diversas 
disciplinas esse 
recurso.

Sim. Porque am-
bos obtiveram 
entendimento 
melhor sobre o 
assunto, pude-
ram se comu-
nicar melhor e 
haver inclusão 
social. 

Sim porque 
estes alunos 
puderam 
imaginar o con-
teúdo do vídeo 
a partir da voz 
da locutora e 
da imaginação 
e percepção do 
aluno com de-
ficiência visual, 
no caso, Daniel 
e Abner.

3 – Roteiro de AD do audiovisual

Roteiro de audiodescrição
Título da obra

Do pinhão à araucária | Parque Nacional de São Joaquim

Observações sobre a obra

Documentário sobre a mata de araucária, gravado no Parque Nacional de São Joaquim

Autor do roteiro

Débora de Aranha Haupt

Link do vídeo original

https://www.youtube.com/watch?v=YY43fEwyif8

Orientações gerais para o locutor e para o editor de vídeo

As deixas estão sinalizadas entre [ ] 

As rubricas entre (( ))

INÍCIO TÉRMINO AUDIODESCRIÇÃO

0:01 0:10 Mata das Araucárias, no horizonte picos de montanhas rodeados por nuvens 
brancas. Surge no centro da tela, em um círculo branco, Pé no Parque.

0:11 0:15 Parque Nacional de São Joaquim, Santa Catarina, Do Pinhão à Araucária.

0:16 0:19 Na tela a placa: Bem Vindo ao Parque Nacional de São Joaquim

0:20 0:22 Michel Omena, coordenador de uso público do parque.

0:35 0:38 [floresta típica de mata atlântica]Araucárias. No fundo céu azul.
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0:41 0:44 [ocorre nas regiões mais altas do sul do brasil]Mapa Araucária ocorrência 
original.

0:49 0:50 [RS, SC, PR]Mapa da ocorrência atual.

0:53 0:55 [sobrou muito pouco] vista aérea da mata.

1:05 1:07 [regeneração destas matas]Tronco de uma araucária.

1:09 1:11 Homem caminha na mata com um cão.

1:16 1:19 [muitas mudanças]Ele joga uma corda por entre os galhos, sacode, recolhe 
os pinhões.

1:31 1:32 [Feliz]Didio, morador da região.

1:33 1:35 Muitas aves no galhos das araucárias.

1:36 1:38 [depois das aves] Adelar Mantovani, biólogo e professor.

1:51 1:52 [gralha azul que quebrou] Didio mostra um pinhão.

1:59 2:01 [onde tava]Pega no chão parte de uma pinha.

2:04 2:06 [no meio dela] Debulha a pinha com os dedos.

2:10 2:12 Sob o sol ele admira a mata.

2:15 2:17 Em animação a araucária balança com o vento.

2:22 2:23 [individuo feminino] O pólen voa.

2:28 2:30 [semente] A pinha cresce.

2:42 2:45 Ela cai, se abre, um pássaro azul pega um pinhão e voa.

2:46 2:49 O sol se põe no horizonte, atrás da mata de araucárias.

2:54 2:58 Dentro de casa, sai vapor da panela de ferro preta.

3:03 3:04 [extração do pinhão] Uma pessoa cozinha.

3:09 3:11 [culinárias com o pinhão] Mãos calejadas descascam pinhão em uma máqui-
na.

3:22 3:23 [do que a madeira] Paisagens da mata de araucária.

3:24 3:26 As copas das araucárias vistas de baixo.

3:27 3:29 O biólogo observa a árvore.

3:39 3:40 [beleza cênica extraordinária]Galhos dos pinheiros.

3:47 3:50 [e o parque mostra isso]Vista aérea da mata do parque.

4:06 4:08 Araucárias centenárias.

4:33 4:35 Montanhas em meio a nuvens que se movimentam.

4:40 4:42 Sol ofuscante em meio as araucárias.
CRÉDITOS:
Direção: Marcio Isensse e Sá
Roteiro: Duda Menegassi
Fotografia: Filipe Costa
Animação e artes: Julia Lima
Montagem: Pedro Vilain
Trilha sonora: Orilab
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4 – Fotografias dos materiais utilizados em sala de aula

5 – Fotografias das atividades em sala de aula
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A AUDIODESCRIÇÃO COMO FERRAMENTA DE MEDIAÇÃO 
PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE RESENDE

feliPe Vieira MonTeiro

1 INTRODUÇÃO 
Na perspectiva de um aprendizado cada vez mais inclusivo, a secreta-

ria dos direitos da pessoa com deficiência, atrelada à casa dos conselhos da 
cidade de Resende, localizada no interior do estado do Rio de Janeiro, me 
convidou para ministrar uma palestra para professores da rede municipal regu-
lar de ensino para abordar os benefícios da audiodescrição. O local escolhido 
para isso foi o auditório da FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica). O 
público esperado era em torno de 300 pessoas.

Além de apresentar o recurso e mostrar a importância, o objetivo era 
mostrar como o professor em sala de aula podia tornar suas aulas mais inclu-
sivas e fazer com que isso se tornasse uma prática diária no contexto escolar.

Essa necessidade surgiu pelo fato de que várias pessoas com deficiên-
cia visual, que trabalham no setor público, começaram a reivindicar o recurso. 
A partir daí, com base na legislação, foi feita a sugestão de que o recurso che-
gasse até as salas de aula.

Com essa ação era esperado que os professores se conscientizassem 
da importância do recurso e pudessem se aprimorar aplicando a técnica em 
sala de aula e que isso se tornasse cada vez mais naturalizado no seu dia a dia.

Além desta seção, na sequência a fundamentação teórica trará uma bre-
ve citação da LBI (Lei Brasileira de Inclusão),informações sobre e a audiodes-
crição como tecnologia assistiva e a aplicação da audiodescrição em sala de 
aula. Na seção seguinte abordaremos a metodologia, informando os recursos 
utilizados e as estratégias para reflexões e conscientização. Em seguida os 
resultados onde se averiguará se objetivos traçados foram atingidos. Por fim 
as considerações finais com um breve relato de como se percebe a audiodes-
crição dentro de sala de aula.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Historicamente as pessoas com deficiência sofrem com diversas bar-

reiras, principalmente a atitudinais. Com isso o processo de marginalização é 
inevitável para uma porcentagem de quase 25 da população, segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), (2010). Entretanto várias con-
quistas vem sendo agregadas à sociedade. A exemplo da LBI (Lei Brasileira 
de Inclusão) de 6 de julho de 2015, que no Art. 27 do capítulo IV menciona que 
a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 
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vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos 
e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas caracte-
rísticas, interesses e necessidades de aprendizagem (BRASIL, 2015).

Neste viés entendemos a necessidade de atender as especificidades 
deste público diverso no contexto escolar. Com isso a importância de lançar 
mão da tecnologia assistiva que, segundo o Portal do Governo do Brasil (2019) 
é uma área do conhecimento interdisciplinar que envolve produtos, recursos, 
metodologias, estratégias, práticas e serviços que proporcionem mais autono-
mia, independência e qualidade de vida a pessoas com deficiência, incapaci-
dades ou mobilidade reduzida. 

Neste sentido podemos citar a audiodescrição que é um recurso de 
acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual, 
que é o público alvo além de outros beneficiários, segundo Motta e Romeu 
Filho (2010). É a arte de traduzir por meio de uma narrativa descritiva além 
de outras técnicas verbais, mensagens visuais que não podem ser percebi-
das através dos sinais acústicos contidos nos textos, como acrescenta Neves 
(2011). Complementa que essa arte descreve objetos que tem valor comuni-
cativo visualista. Sá (2015) ressalta que este recurso consiste na descrição de 
ações, expressões faciais, características físicas, linguagem gestual, descri-
ção dos cenários e figurino.

Este recurso de acessibilidade comunicacional pode ser aplicado em 
peças de teatro, programas de TV, exposições, mostras, musicais, desfiles, 
espetáculos de dança, eventos turísticos, esportivos, pedagógicos e científicos 
como aulas, seminários, congressos, palestras, feiras, além das óperas e con-
certos, como afirmam Motta e Romeu Filho (2010). 

Neste sentido, podemos perceber que faz-se necessária a aplicação da 
audiodescrição no contexto escolar em todas as suas esferas. Que o professor 
utilize este recurso como ferramenta pedagógica para a sua prática diária. A 
escola, segundo Motta (2016), no papel de contribuir para a construção dos 
saberes, precisa preparar docentes que saibam fazer leitura do mundo ima-
gético em que vivemos, além de ensinar seus alunos a fazê-lo. Cita que os 
filmes, cartazes, eventos, os livros didáticos repletos de fotografias, charges, 
desenhos, gráficos, tabelas, mapas, tirinhas e histórias em quadrinhos, estão 
inseridos na rotina pedagógica. Declara que tanto as imagens estáticas quanto 
dinâmicas, são utilizadas, não somente para ilustrar mas, para chamar a aten-
ção e tornar as aulas mais atraentes e torná-los mais facilmente compreendi-
dos ou assimilados.

Como todas as imagens tem significado, a autora concluir que faz-se 
necessário fazer a tradução de imagens em palavras levando em consideração 
a diversidade de alunos.
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3 METODOLOGIA 
A partir da importância do recurso da audiodescrição como ferramenta 

pedagógica no contexto escolar, como vimos na seção anterior, segue as eta-
pas de uma palestra que foi ministrada por mim, com objetivo de sensibilizar 
e provocar reflexões sobre este recurso de acessibilidade comunicacional a 
professores do sistema regular público de ensino.

O convite para a palestra surgiu da casa dos conselhos que abriga a 
secretaria de direitos das pessoas com deficiência do município de Resende 
localizado no interior do estado do Rio de Janeiro. A proposta era atingir o 
maior número de professores que estão em sala de aula e convivem com a 
diversidade e especificidades dos alunos.

A palestra foi ministrada para um número de aproximadamente 200 pro-
fessores, contando com pessoas com deficiência visual, que é o público alvo 
do recurso da audiodescrição.

Inicialmente foi feita uma abertura onde mencionei minha trajetória acadê-
mica até chegar no contexto da audiodescrição e como é a minha atuação atual 
neste campo. A partir daí sugeri uma atividade onde todos iriam assistir um filme 
e que a término do mesmo todos deveriam opinar sobre o que acharam sobre o 
mesmo. A exibição foi de um curta metragem chamado “O outro par” que conta 
com o recurso de audiodescrição elaborado pela roteirista Wilma Kauss, consul-
toria de Felipe Monteiro e narração de Márcia Caspary. Esse curta foi vencedor 
do Festival Ver Ouvindo que ocorreu na cidade de Recife, Pernambuco, no ano 
de 2017, como melhor roteiro de audiodescrição definido pelo júri técnico.

Neste primeiro momento o curta foi exibido sem o recurso da audiodes-
crição e sem imagem. Afinal foi feito um questionamento sobre a experiência. 
As pessoas estavam um pouco tímidas, mas logo começaram a opinar. Algu-
mas pessoas no intuito de agradar informaram que gostaram da música, algu-
mas citaram ter ouvido som de trem, outras de pessoas em um local aberto e 
também o diálogo em língua estrangeira. Questionei sobre o enredo do filme. 
Algumas pessoas tentaram arriscar algo sobre uma estação de trem, mas não 
souberam exatamente do que se tratava.

Na sequência estimulei uma reflexão sobre como as pessoas com de-
ficiência visual tem acesso à informações nos cinemas. As pessoas começa-
ram a opinar sobre as dificuldades que este público enfrenta ao receber infor-
mações visuais, além de relatarem sobre experiências pessoais com pessoas 
com deficiência.

Na sequência foi proposta a segunda atividade onde as pessoas as-
sistiriam o mesmo curta, agora com audiodescrição e sem imagem visual. Ao 
término puderam opinar e comparar com a mostra anterior. Disseram o quanto 
o recurso é benéfico e como conseguiram absorver o conteúdo. Desta vez as 
pessoas tiveram condições de explicar o contexto do filme além de entende-
rem o diálogo entre pessoas de língua estrangeira.
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Na terceira atividade o público assistiu o mesmo curta com imagens 
visuais e o recurso da audiodescrição. Os relatos foram dos mais diversos. 
Desde as pessoas que disseram que é muito melhor assistir com audiodes-
crição, pois chama a atenção para elementos que certamente passariam des-
percebidos, até o relato de pessoas que disseram que a audiodescrição não é 
totalmente fiel à obra pelo fato de não descrever tudo que está sendo exibido.

As pessoas com deficiência visual se manifestaram informando que já 
conheciam o recurso e o quanto é benéfico, mas reforçaram a dificuldade que 
os mesmos encontram em ativar o recurso em aparelhos de TV pelo fato de 
não haver uma tecla específica no controle remoto para essa ativação. Tam-
bém o aspecto de não haver uma padronização entre os modelos de televiso-
res disponíveis no mercado.

Após esta parte inicial, estimulei um debate sobre como a audiodescri-
ção poderia ser aplicada em sala de aula. Várias pessoas se manifestaram 
em uma longa e rica conversa. Foram vários apontamentos como utilização 
na descrição de slides, imagens diversas dos livros, mapas, gráficos e até da 
escola em sim. Vários relatos também trouxeram as dificuldades enfrentadas 
no processo de inclusão. Muitos relataram que a grande dificuldade é a falta de 
materiais adaptados e formação específica nesta área para poderem trabalhar 
de forma mais igualitária.

Com base nos relatos de dificuldades dos professores propus atividades 
multissensoriais além de recursos táteis que já fazem parte da rotina diária 
destes profissionais. Materiais diversos que podem lançar mão para a cons-
trução destes recursos e como isso pode ser aliado à audiodescrição fortale-
cendo e propiciando o conhecimento de forma que todos serão beneficiados, 
alunos com e sem deficiência.

 Para concluir este evento e com intuito de provocar reflexões no sen-
tido da inclusão, diversidade e o respeito pelo direito do outro, exibi o curta 
metragem “O porco espinho” que conta com o recurso de audiodescrição ela-
borado pela empresa VER COM PALAVRAS AUDIODESCRIÇÃO.

4 RESULTADOS 
Com base nos objetivos traçados para esta atividade, fica claro que os 

mesmos foram atingidos. As pessoas presentes na palestra foram capazes de 
identificar a importância do recurso de audiodescrição para pessoas usuárias 
do recurso, principalmente as com deficiência visual. Entenderam como um 
material com este recurso de acessibilidade comunicacional proporciona maior 
compreensão e entendimento da obra. 

Foram capazes de perceber que é possível que todos tenham aces-
so à um produto visual de forma igualitária atendendo suas especificidades. 
Refletiram sobre suas experiências em sala de aula e da falta de recursos de 



87

acessibilidade e como suas práticas precisam de aprimoramentos para o de-
senvolvimento inclusivo. Puderam absorver os benefícios de agregar materiais 
de diferentes texturas, do cotidiano, como recursos táteis à audiodescrição, em 
uma proposta multissensorial.

5 CONCLUSÃO
Apesar da audiodescrição estar sendo aplicada formalmente no Brasil 

há 16 anos, é grande o número de pessoas que nunca tiveram acesso à esse 
recurso, inclusive pessoas com deficiência visual que é o público alvo desta tec-
nologia assistiva. O desconhecimento torna-se maior ainda quando falamos do 
contexto escolar. Os professores ainda encontram-se desinformados e com ân-
sia de absorver tais conhecimentos para trabalharem de forma mais inclusiva.

É notório o interesse desta classe de profissionais em proporcionar 
igualdade de acesso a todos os alunos, mas enfrentam diversas barreiras que 
vão da falta de tempo até cursos formativos técnicos.

É necessário que hajam mais momentos de reflexão e discussão sobre 
o recurso da audiodescrição em sala de aula e cursos formativos para profes-
sores. Que estes profissionais absorvam este recurso como ferramenta peda-
gógica em sua prática diária no contexto escolar.
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O USO DA AUDIODESCRIÇÃO E DOS RECURSOS 
MULTISSENSORIAIS NA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

fláVia PinTo BelTrão

1 INTRODUÇÃO 
O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar 

os benefícios trazidos pela audiodescrição, enriquecida pelo uso de recursos 
multissensoriais, aos momentos de contação de história. Tal análise se deu a 
partir de uma experiência realizada em uma turma de 3º Ano do Ensino Funda-
mental que possui uma aluna cega, no município de Bom Jardim/RJ. A classe 
é formada por 20 educandos, com idades entre 8 e 11 anos.

Faz-se necessário esclarecer, primeiramente, que a

audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendi-
mento das pessoas com deficiência visual em eventos culturais, grava-
dos ou ao vivo [...], por meio de informação sonora. É uma atividade de 
mediação linguística, uma modalidade de tradução intersemiótica, que 
transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de aces-
so à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão cultural, social 
e escolar. Além das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição 
amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, 
idosos e disléxicos (MOTTA; ROMEU FILHO, 2010, p. 11).

Percebe-se assim, o quanto a audiodescrição é importante na equidade 
do acesso aos bens culturais, com riqueza de detalhes, para as pessoas com 
deficiência visual. Da mesma forma, outros públicos podem se beneficiar des-
se recurso, uma vez que oferece maior percepção de detalhes, expandindo a 
compreensão do produto que está sendo exposto ao público.

Também no âmbito escolar a audiodescrição deve ser empregada nas 
variadas atividades que são desenvolvidas, sendo a contação de histórias uma 
delas. Esse momento é uma oportunidade de se unir o lúdico ao desenvolvi-
mento de várias habilidades, tais como atenção e percepção, ampliação de vo-
cabulário, memorização, capacidade imaginativa e criadora e sequenciação do 
pensamento. Além disso, constitui um momento de se resgatar a própria cul-
tura do grupo ou colocar os alunos em contato com culturas diferentes da sua.

Dessa forma, é de grande relevância que os discentes com deficiência 
visual também possam explorar ao máximo essa ferramenta de aprendizado. 
Através da audiodescrição, torna-se possível levar a esse público os detalhes 
contidos nas imagens dos livros, as quais, muitas vezes, trazem informações 
que estão além do texto escrito. O emprego dos recursos multissensoriais alia-
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dos à audiodescrição aproxima mais os educandos, e não só os deficientes 
visuais, da história e de seu contexto, tornando a experiência da classe mais 
profunda e prazerosa em relação ao texto trabalhado.

Nessa perspectiva, este Trabalho de Conclusão de Curso objetiva trazer 
ao debate como a audiodescrição e os recursos multissensoriais podem am-
pliar o entendimento durante a contação de história. Para tanto, primeiramente, 
selecionou-se uma turma do 3º Ano do Ensino Fundamental que possui uma 
aluna cega, em uma escola municipal de Bom Jardim/RJ. Solicitou-se junto à 
instituição a autorização para a aplicação da atividade utilizando essas ferra-
mentas de acessibilidade junto à classe. Os resultados obtidos serão apresen-
tados na sequência do presente trabalho. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que traduz por meio de 

palavras as informações visuais, possibilitando ao deficiente visual uma maior 
aproximação e compreensão de tais informações. Nesse sentido, constitui uma 
ferramenta de acessibilidade, que propicia a inclusão escolar, cultural e social.

No contexto escolar, a contação de história é muito usada como meio 
para auxiliar a transmissão/construção de saberes e o aprimoramento de habi-
lidades diversas. Porém, apenas ouvir o texto escrito em um livro, por exemplo, 
não é o suficiente para que um aluno com deficiência visual o compreenda 
plenamente. Sá (2014, p. 206) explica que,

no caso da pessoa cega, as palavras ou os sons por si só podem ter 
pouco sentido ou um sentido deturpado devido às sutilezas das cenas 
mudas ou da comunicação não verbal que acompanha ou complementa 
a fala dos interlocutores em um diálogo ou em qualquer outra interlocu-
ção. Em outras palavras, ela ouve o que é dito, mas, não necessaria-
mente, compreende do que se trata porque o gesto e o olhar devem ser 
mediados pela fala e pelo contato físico. 
A representação de um objeto ou conceito deve ser explicada e descri-
ta verbalmente para ser compreendida e internalizada. Neste proces-
so, a fala e os recursos não visuais consistem em uma das principais 
formas de mediação para a construção do conhecimento e a interpre-
tação da realidade. 

Assim, há a necessidade de que os profissionais que trabalham com 
deficientes visuais contemplem em sua prática formas de tornar também os 
momentos de contação de histórias o mais acessível possível. Ainda é grande 
a carência de informação acerca da audiodescrição, de sua aplicabilidade e 
dos ganhos que traz ao cenário educacional em geral e, no caso deste estudo, 
as vantagens de sua aplicação nas contações de história. Percebe-se, então, 
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a relevância do presente Trabalho de Conclusão de Curso, como meio de aná-
lise de experiência na área e divulgação desse recurso de acessibilidade. 

Nessa perspectiva inclusiva, o uso da audiodescrição promove a equipa-
ração de oportunidades, trazendo por meio da audição o detalhamento de todos 
os elementos presente no livro, com seus diversos cenários e personagens, co-
res, cheiros e sabores, aventuras e sentimentos. Motta (s. d., p. 2) reforça que

[n]a contação de histórias, a audiodescrição ajuda na construção de ima-
gens mentais, e faz com que os alunos com deficiência visual possam, 
literalmente, visualizar todos os elementos que fazem parte da história. 
As ilustrações são impregnadas de significados e traduzi-las em pala-
vras completa o próprio texto, traz mais cores e encantamento para a 
história. Chamar a atenção para os recursos imagéticos, usando mais 
elementos descritivos durante a contação, certamente, será um diferen-
cial para todos que participam da atividade.

Os vários recursos multissensoriais surgem como colaboradores para 
ampliar a compreensão da história; atrair a atenção do público; proporcionar 
maior interação com o texto; despertar a curiosidade e a imaginação; e tornar 
esse momento mais divertido e prazeroso. Um ponto relevante é que esses 
recursos beneficiam, também, os alunos videntes, que mostram-se mais inte-
ressados e concentrados na atividade realizada. Quanto ao uso dessas ferra-
mentas, Motta (s. d., p. 13) relata:

A minha experiência com contação de histórias fazendo uso desses re-
cursos, tanto para alunos como para professores, tem me mostrado que 
algo tão simples pode ter um impacto surpreendente e significativo no 
processo de aprendizagem. O contador de história como um mágico vai 
tirando de sua cartola sons, cheiros e cores, cria imagens com palavras, 
encanta com sua narrativa.

Dessa forma, transformando imagens em palavras e enriquecendo o 
texto com elementos que aguçam vários sentidos, o contador de história cria 
um ambiente propício à inclusão e ao aprendizado, à troca, à expressão de 
sentimentos e emoções e ao crescimento de todos os alunos.

3 METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento da atividade proposta, primeiramente, houve a 

seleção de uma turma em uma escola pública de Bom Jardim/RJ (3º ano do 
Ensino Fundamental), que possui uma aluna cega (que será chamada D. no 
presente trabalho). A classe é constituída por 20 educandos, com idades entre 
8 e 11 anos e uma das maiores dificuldades em relação à cegueira de D. é tor-
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nar as atividades atrativas, significativas e realmente inclusivas, uma vez que 
ainda há carência de informação e formação dos profissionais do magistério. 

Solicitou-se junto à instituição a autorização para a realização da pro-
posta, a qual foi concedida prontamente. Antes da data agendada, toda a se-
quência que seria desenvolvida foi explicada à professora-regente, que, convi-
dada a participar da dinâmica, aceitou ficar junto à classe.

Com antecedência, foram preparados os materiais que seriam utiliza-
dos. Buscou-se, na medida do possível, matérias-primas reaproveitáveis e 
sobras de materiais, dada à difícil realidade financeira enfrentada pela escola 
e pelo professor para aquisição de insumos. Assim, foram montados mapa 
(localização da Espanha) e painel (representação de Ferdinando em seu lo-
cal favorito) táteis e selecionou-se outros recursos para serem explorados 
por meio do tato, como touro e espada de plástico de brinquedo, flores reais 
e de plástico, amostra de capim e grama. Foi comprada uma essência floral 
para ser borrifada, como forma de trazer à sala de aula o perfume das flores 
da história. 

Também foram editados trechos de áudios para serem reproduzidos 
durante a contação (músicas típicas espanholas, zumbido de abelhas, touro 
mugindo, banda tocando, gritos e palmas de um público). Reaproveitando-se 
tecido vermelho, foi feita uma capa de toureiro e, para a contação, a aplica-
dora levou seu notebook e caixas de som para a escola. Um momento muito 
importante foi o de elaboração do roteiro da audiodescrição das imagens do 
livro. Como haveria interação com as crianças na produção da audiodescrição, 
optou-se por fazer um estudo anterior das imagens e escolher termos-chave 
para cada ilustração, os quais seriam abordados em questionamentos, mesmo 
que os discentes não fizessem referência a eles.

Cabe ressaltar a importância de se ensaiar a contação, uma vez que, 
com tantos recursos para gerenciar, pode ocorrer alguma complicação. Treinar 
a leitura com a introdução da audiodescrição e acrescentar os recursos multis-
sensoriais prevendo possíveis reações das crianças é bastante válido para que 
a aplicação transcorra da melhor forma possível.

Na data agendada, 17 de maio de 2019, após a turma entrar em sala (às 
7h e 30 min.), a aluna deste curso de especialização apresentou-se e explicou 
que aos discentes que conheceriam uma história. Falou sobre a Espanha, sua 
localização (usou o mapa tátil) e sobre a tradição das touradas. No momento 
em que anunciou o título do livro e seu autor, duas crianças comentaram ter 
assistido ao filme, de mesmo nome, no cinema. Então, foi explicado que o filme 
foi baseado no livro que eles iriam conhecer, mas que havia algumas diferen-
ças entre as duas versões. 

Foi comunicado à classe que seriam utilizados alguns materiais durante 
a contação e que todos teriam a oportunidade de explorá-los, mesmo que de-
pois da história. Esse acordo foi feito com os educandos para evitar ansiedade 
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e tumulto no decorrer da atividade, uma vez que D. faria uso dos recursos 
primeiramente e no seu ritmo.

A contação foi iniciada e a reação das crianças tentando perceber tudo 
que era descrito foi empolgante. Na quarta imagem um aluno foi convidado a 
descrever o que via: “O Ferdinando nas flores.” A aplicadora questionou: “Mas 
só tem isso? Como é o lugar?” Os colegas foram dando detalhes e a gravura 
foi ganhando vida. Nas demais ilustrações, todos queriam ajudar a audiodes-
crever. O painel tátil, objetos, áudios e a essência floral foram sendo inseridos 
aos poucos, em meio a risadas e expressões de surpresa.

Houve uma pausa para o recreio e, no retorno, foi realizada uma con-
versa sobre o modo de ser de Ferdinando, sua postura pacífica, as diferen-
ças entre as pessoas e o respeito que se deve ter à diversidade. Também foi 
abordada a questão sobre os direitos dos animais e a consideração para com 
eles. Com a classe organizada em quartetos, um grupo começou o reconto da 
história e os outros deram continuidade. Após, cada equipe reescreveu sua 
versão do texto trabalhado e a professora se responsabilizou por montar um 
mural posteriormente e por fazer a versão em Braille do reconto do grupo da 
discente cega.

4 RESULTADOS
A contação de histórias com audiodescrição, enriquecida com recursos 

multissensorais, realizada na turma de 3º Ano foi muito produtiva; um momento 
de aprendizado, troca, sensibilidade e empatia. A D. sorria durante a toda a 
história e demonstrava grande prazer em perceber, por meio das palavras, o 
que os coleguinhas conseguiam captar pela visão.

Quando o painel tátil foi colocado diante dela, no momento em que Fer-
dinando estava sob o carvalho, sua expressão de contentamento em entender 
o que a contadora ia descrevendo era radiante. Foi a primeira vez que ela teve 
contato com esse tipo de material e, também, com a audiodescrição de forma 
mais elaborada e estruturada.

A participação de D. no reconto oral e escrito, com sequência lógica e 
detalhes, mostrou que os objetivos propostos foram atingidos. De fato, a audio-
descrição amplia e enriquece o momento da contação de forma ímpar para o 
educando com deficiência visual. Ressalta-se, além disso, o quanto os demais 
alunos também se beneficiaram com essa ferramenta de acessibilidade. Até os 
discentes mais inquietos, ficaram em silêncio, com olhos atentos, enquanto o 
texto era lido intercalado com a audiodescrição.

Os recursos multissensoriais promoveram à turma uma imersão no con-
texto da história. As crianças se divertiram muito e pediram para manuseá-los 
um pouco no final da atividade.

A professora-regente acompanhou todo o processo e disse que gostou 
muito da proposta. Relatou que notou maior participação de D. e que em sua 
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fala pôde constatar maior riqueza de detalhes ao recontar trechos do texto ouvi-
do. Afirmou que vai buscar formas de tornar as aulas mais acessíveis e que vai 
contar com a ajuda da turma para fazer a audiodescrição no contexto escolar.

5 CONCLUSÃO
A partir da execução da proposta apresentada neste Trabalho de Con-

clusão de Curso, percebeu-se as contribuições da audiodescrição às ativida-
des envolvendo contação de histórias. A aluna com deficiência visual participou 
com entusiasmo do que foi realizado e demonstrou compreensão de tudo o 
que foi conversado em classe. Seu reconto foi mais detalhado do que geral-
mente é, segundo a professora, e ela colaborou bastante na reescrita do texto. 

Os recursos multissensoriais também auxiliaram para uma experiência 
mais rica com a história. Além de ouvir as palavras, os discentes puderam to-
car, cheirar e ter contato com outros sons presentes no mundo de Ferdinando. 
As crianças puderam sentir a história e isso causou grande aproximação entre 
o texto e a turma. Especialmente para D., esses recursos foram elementos que 
contribuíram para despertar seu interesse pela atividade e colocá-la em um 
contato maior com a narrativa.

Ante o exposto, evidencia-se que o uso da audiodescrição na contação 
de histórias, promove a inclusão escolar, social e cultural do deficiente visual 
e que a associação a recursos multissensoriais fomenta ainda mais tal inclu-
são. Ao ofertar-lhe atividades com essas duas ferramentas de acessibilidade, 
dentre outros benefícios, favorece-se uma maior compreensão da situação e 
o aprendizado, estimula-se a interação com o grupo e possibilita-se o acesso 
à cultura e à informação.
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OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS POR 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL A UM VÍDEO  
DE ORIGAMI COM AUDIODESCRIÇÃO

luciane Maria Moline BarBosa

1 INTRODUÇÃO 
Os elementos facilitadores e os entraves encontrados por estudantes 

com deficiência visual para o acesso aos conteúdos imagéticos em sala de 
aula, tem trazido para a centralidade do debate as questões que envolvem a 
elaboração de materiais e estratégias que podem ser aplicadas visando uma 
comunicação eficiente, livre de ruídos ou lacunas interpretativas. 

Sendo a audiodescrição um recurso que possibilita o acesso de pessoas 
cegas e com baixa visão aos elementos visuais presentes em peças teatrais, 
filmes, espetáculos de dança e qualquer outro tipo de expressão artística, cul-
tural e educacional visual, destaca-se o uso dessa ferramenta, especialmente 
no contexto escolar, que pode proporcionar aos estudantes a oportunidade de 
acesso a recursos multimidiáticos presentes na rotina da sala de aula, bem 
como a possibilidade de formação crítica por parte desses alunos.

Com isso, destaca-se a audiodescrição como recurso facilitador para 
que a escola, como formadora de cidadãos críticos, possa cumprir seu papel 
educacional e principalmente social, independentemente das especificidades 
dos seus alunos.

Para responder a pergunta, será que a audiodescrição pode substituir as 
orientações verbais e a mediação direta do professor acompanhadas por um 
manuseio ativo do material de exploração? Este trabalho tem como objetivo 
analisar como a audiodescrição, aplicada a um vídeo de origami, poderá favo-
recer a autonomia e o entendimento das pessoas com deficiência visual acerca 
de como realizar as dobras do papel até a finalização do objeto proposto, neste 
caso, um peixe. Para isso leva-se em consideração as habilidades prévias des-
sas pessoas e como lidam com as atividades que dependem do manuseio de 
objetos, tendo em vista que a partir deste vídeo, foi proposto que elas mesmas 
construíssem o origami.

Desse modo, foram consultadas cinco pessoas com deficiência visual, 
que se tornaram cegas já na vida adulta, sobre suas percepções acerca do 
vídeo e as dificuldades que encontraram ao fazerem seus origamis guiados 
somente pela audiodescrição, sem a mediação direta do professor, sendo que 
os origamis também podem ser utilizados como instrumento de aquisição e 
desenvolvimento de habilidades fundamentais ao aprendizado da leitura e da 
escrita em Braille, dos conceitos de matemática, geometria, orientação espa-
cial e ampliação do vocabulário.
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Os principais autores que fundamentaram a análise tratam de questões 
relacionadas a inclusão escolar, a diversidade e a deficiência, como Bueno 
(2008), Vygotsky (2011) e Motta (2010), levando em consideração que a diver-
sidade impõe às escolas e seus professores o dever de repensar a dinâmica 
em sala de aula, utilizando novas ferramentas e tecnologias que possam auxi-
liar para a realização satisfatória das tarefas, em especial a tarefa de promover 
o acesso a esse mundo visual repleto de imagens para todos os alunos, prin-
cipalmente os que possuem cegueira ou baixa visão.

Pensando nessa dinâmica e na ausência de vídeos disponíveis na inter-
net em repositórios de objetos de aprendizagem com acessibilidade que mos-
tram o passo a passo de como fazer origamis, e considerando que a audiodes-
crição é uma ferramenta que proporciona o acesso do aluno com deficiência a 
esse universo, o trabalho justifica-se por buscar uma proposta inovadora de in-
clusão das pessoas com deficiência visual aos vídeos desse gênero, utilizados 
dentro e fora da sala de aula, como objeto de aprendizagem ou entretenimento 
a essas pessoas. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Os modelos adotados pelo Brasil para a inclusão escolar das pessoas 

com deficiência, foram fortalecidos a partir da década de 90 com a Declara-
ção de Salamanca (UNESCO, 1994), embora já tivéssemos garantia para a 
escolarização dessas pessoas desde a Constituição de 1988 no seu artigo 
205, que define a educação como um direito de todos, garantindo o pleno 
desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 
trabalho. Estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola como um princípio. Por fim, garante que é dever do Estado oferecer o 
atendimento educacional especializado (AEE), preferencialmente na rede re-
gular de ensino.

Com a Declaração de Salamanca, de 1994, ao abrir as portas das es-
colas para todos, esses ambientes também incorporaram todas as relações 
sociais que estavam apenas do lado de fora dos seus muros, enfatizando as 
relações e necessidades de adequar as estruturas físicas, pedagógicas, comu-
nicacionais e situacionais, transformando os espaços, as atitudes e as formas 
pelas quais esse pertencimento se tornou possível. foram necessários diver-
sos dispositivos legais para que essa garantia fosse, gradativamente normati-
zada e para que os estabelecimentos de ensino pudessem se adequar a essa 
nova realidade da inclusão escolar, sem prejuízos para ambos.

Quando falamos em inclusão escolar, estamos nos referindo a uma po-
lítica educacional que coloca para dentro das escolas todos aqueles que não 
tiveram antes as suas necessidades atendidas e, justamente por não conse-
guirem adequar-se ao sistema, ficaram do lado de fora, Às margens desse 
espaço. É o que nos diz Bueno (2008). Ele também afirma que apenas o fato 
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de estarem dentro do processo de escolarização não lhes garante sucesso. 
Isso porque os ambientes precisam estarem adequados para receber essas 
pessoas e para que elas consigam participarem e exercerem a cidadania. 
Garantir-lhes a permanência e o sucesso depende, sobretudo, de recursos e 
tecnologias, de acolhimento e diálogo, de políticas públicas que enxerguem a 
visibilidade dessas pessoas frente ao que conseguem realizar.

Para melhor explicar em que consiste a orientação para a Inclusão es-
colar trazida pela Declaração de Salamanca, Bueno (2008) alerta que se pode 
“olhar” a inclusão sob dois vieses, sendo que um diz respeito aos sujeitos e o 
outro refere-se aos espaços onde o processo deve acontecer. Pode-se tratar 
de inclusão de diferentes pessoas em espaços diversos.

Assim, a escola como um espaço de relações, pressupõe uma individu-
alidade coletivizada no sentido em que abarca diferenças que se revestem de 
subjetividades. Encontramos na teoria de Goffman (1988) a explicação sobre 
como se dá as percepções dos sujeitos sobre essas diferenças. São pessoas 
colocadas Às margens desse processo, por causa de algumas características. 
Essas diferenças são, de certa forma, sustentadas por estigmas que colocam 
as pessoas como alguém menos capaz ou então, como aquelas que fogem do 
que a sociedade generalizou como padrão. A deficiência visual, por exemplo, 
modifica a relação entre as pessoas e o seu entorno, pois está determinado 
que as condições imagéticas ainda são dominantes no processo de apren-
dizagem e, por isso, definem um padrão a ser seguido na organização das 
tarefas escolares. por não conseguirem cumprir essas tarefas, os estudantes 
com deficiência visual, muitas vezes, deixam de realizar alguma atividade ou 
as realizam parcialmente.

O estigma da deficiência, quando essas pessoas são submetidas a am-
bientes inacessíveis, provoca o reconhecimento imediato de uma inferioridade, 
como se as habilidades fossem definidas por um modelo de perfeição e os 
traços da personalidade somados às possibilidades de ação a partir daquilo 
que o ambiente oferece de oportunidades de acesso, de interação, de desen-
volvimento (GOFFMAN, 1988). portanto, as marcas de um estigma não podem 
ser, por si só, o mecanismo de exclusão e de medição das capacidades des-
sas pessoas, assim como os ambientes também são responsáveis pela não 
exclusão desses sujeitos a medida em que incorporam o entendimento de que 
somos, de certa forma, os próprios mecanismos de exclusão ou de favoreci-
mento da inclusão quando aceitamos ou refutamos uma decisão diferente dos 
olhares que temos para a diversidade. Assim, o aprimoramento de práticas que 
permitam uma maior acessibilidade aos espaços, serviços e produtos funciona 
como uma ruptura desses mecanismos de exclusão, alargando o alcance das 
capacidades dessas pessoas ao interagirem ou se relacionarem.

Tendo em vista que a escola não constitui uma ilha isolada no contexto 
em que se inserem alunos e professores, entende-se que ambos incorporam 
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os valores morais e ideológicos que legitimam ou reproduzem as relações de 
dominação ou de negação de um estigma. Assim, o aluno que se enxerga inca-
paz também reproduz uma incapacidade inerente a sua condição, nem sempre 
totalizadora do ponto de vista do outro. Desse modo é que o conceito social 
da deficiência fortalece ainda mais a proposta inclusiva do acesso a escola. 
Esse acesso está relacionado fortemente com a participação, o conforto e a 
utilização dos recursos de acessibilidade, sendo um deles a audiodescrição.

As pessoas com deficiência visual hoje podem contar com aparatos tec-
nológicos muito poderosos e que incorporam práticas muito personalizadas 
para a adoção de estratégias mais inclusivas dentro e fora das escolas e que 
interferem qualitativamente nas relações que estabelecem consigo mesmas e 
com o ambiente que as cerca. Lemos e outros (1999) afirmam que a revolução 
tecnológica e científica amplia a criação e aplicação de recursos e instrumen-
tos de comunicação para uso das pessoas com deficiência visual. Denomina-
das de tecnologia assistiva, esses recursos computacionais surgiram como 
respostas às necessidades dessas pessoas. Isso inclui a audiodescrição.

Como destaca Galvão Filho (2005), tecnologia assistiva é “toda e qual-
quer ferramenta ou recurso utilizado com a finalidade de proporcionar uma 
maior independência e autonomia à pessoa com deficiência”. No caso das 
pessoas cegas, esses recursos de tecnologia assistiva apresentam uma im-
portância ainda maior, levando-se em conta a possibilidade de interação com 
outras pessoas sem que seja preciso o aprendizado de um novo código para a 
interlocução. Com isso, o que se tornou simples e corriqueiro para muitos fez 
com que as pessoas cegas tivessem suas possibilidades de inclusão amplia-
das e possíveis de serem realizadas.

A audiodescrição também destaca-se no cenário atual como um recurso 
de tecnologia assistiva que permite a inclusão, consistindo numa modalidade 
de tradução de imagens em palavras. Segundo Motta (2010), Os recursos a 
serem usados em salas de aula são inúmeros e um deles é a audiodescrição, 
que é caracterizada como um recurso de acessibilidade que amplia o enten-
dimento das pessoas com deficiência visual em eventos culturais (peças de 
teatro,? Programas de TV, exposições, mostras, musicais, óperas, desfiles, 
espetáculos de dança), turísticos (passeios, visitas), esportivos?(jogos, lutas, 
competições), acadêmicos (palestras, seminários, congressos, aulas, feiras de 
ciências, experimentos científicos,? histórias) e outros, por meio de informação 
sonora. É a audiodescrição como recurso pedagógico que traz a possibilidade 
do acesso a informações de alunos com deficiência visual ao mundo da ima-
gem, assim promovendo a sua inclusão escolar, cultural e social.

O professor, em sala de aula e fora dela, pode elaborar roteiros para 
audiodescrição de imagens, gráficos, video-aulas, tabelas, esquemas, expo-
sições, apresentações em Datashow e material que será usado no tema que 
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está sendo desenvolvido, contribuindo para uma melhor assimilação de todos 
os alunos, uma vez que preocupa-se com a descrição de objetos que fazem 
parte do processo de ensino e de aprendizagem no cotidiano escolar.

O recurso da audiodescrição também pode gerar diversas inteirações 
em grupo, como por exemplo, desenvolvimento de roteiros de estudo em con-
junto mobilizando colaboração. Diante disso, pode-se considerar que a audio-
descrição é uma atividade de mediação que transforma o visual em verbal. É 
também uma forma de remoção das barreiras comunicacionais, contribuindo 
para a inclusão social, quando oferece Às pessoas com deficiência visual uma 
possibilidade construírem uma nova experiência com as imagens, mas não 
descarta, em hipótese alguma, a mediação ativa do professor ao guiar o apren-
dizado por meio de ações concretas que levam ao manuseio tátil e concreto 
dos elementos disponíveis.

Para Lima (2011, p. 9), a tradução visual na forma de audiodescrição 
pode ser considerada uma tecnologia assistiva, pois: 

[...] consiste em uma atividade que proporciona uma nova experiência 
com as imagens, em lugar da experiência visual perdida (no caso de 
pessoas cegas adventícias), e consiste em tecnologia assistiva, porque 
permite acesso aos eventos imagéticos, em que a experiência visual ja-
mais foi experimentada (no caso das pessoas cegas congênitas totais). 
Em ambos os casos, porém, é recurso inclusivo, à medida que permite 
participação social das pessoas com deficiência, com igualdade de opor-
tunidade e condições com seus pares videntes.

Corroborando com as definições, os estudos de Franco (2010) trazem 
que a atividade de audiodescrever é uma modalidade de tradução intersemió-
tica onde a linguagem visual, ou seja, a imagem, é transformada em linguagem 
verbal em forma de texto ou áudio, ampliando as possibilidades de acesso da 
pessoa cega à cultura e a outros produtos. Sob essa perspectiva, a audiodes-
crição (AD) objetiva, através da descrição acústica de imagens, o acesso de 
pessoas cegas a produtos educativos e culturais que se valem em grande par-
te da narrativa visual [...]. Ela pode ser pré-gravada, realizada ao vivo (peças 
de teatro, performance, espetáculo de dança) ou simultaneamente (notícias de 
uma hora, programas ao vivo etc.) (FRANCO, 2010, p. 1).

Ainda nessa perspectiva, Motta (2004) aborda a importância de priorizar 
a comunicação verbal na presença de estudantes com deficiência visual:

Ao ter conhecimento da importância da linguagem para os alunos cegos 
e com baixa visão, cabe ao professor propiciar comunicação clara, dan-
do voz ao aluno e enfatizando a correção da linguagem e da expressão 
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oral, passando a fazer uso de outros instrumentos que possam abrir 
caminhos para o entendimento, como a exploração dos sons e da ento-
nação, por exemplo (MOTTA, 2004). 

Além disso, a autora também enfatiza a importância das atividades de 
mediação TÁTEIS. É importante ressaltar que as informações fornecidas pelo 
tato serão mais significativas e, por conseguinte, melhor compreendidas se 
contarem com a mediação da linguagem verbal (MOTTA, 2015).

A audiodescrição, ASSIM, permite que as pessoas com deficiência te-
nham acesso a comunicação. Essa comunicação é essencial e necessária 
para que, na escola, a informação gere transformação e, nesse movimento, 
conduza ao aprendizado. Motta (2015) na obra intitulada Audiodescrição na 
escola: abrindo caminhos para leitura de mundo revela que a leitura de ima-
gens é uma realidade no cenário atual, sobretudo nos livros didáticos, cuja 
visualidade reforça a valorização da cultura imagética. Assim, os professores 
precisam revisar às práticas pedagógicas para que os alunos com deficiência 
visual consigam participar sem quaisquer prejuízos de interpretação e enten-
dimento da realidade.

Com isso, se os estudantes com deficiência visual encontrarem, na 
educação básica, as condições de apropriação dos saberes escolares, eles 
não apenas chegarão ao ensino superior mais instrumentalizados, mas terão 
condições de pertencerem à sociedade mediante a mobilização dos saberes 
conseguidos em sala de aula. Isso porque o sucesso dos estudantes com defi-
ciência visual também depende muito da habilidade e conhecimento do profes-
sor que permitirá orientá-los e dar o suporte que lhes possibilite ter acesso aos 
conhecimentos e recursos que proporcionarão uma interação mais fácil com o 
mundo, com a escola, com os colegas e com os professores.

Espera-se que o professor, com boa formação, consiga atender à diver-
sidade existente em sala de aula. Entretanto, as especificidades relacionadas 
às  questões de deficiência envolvem conhecimentos que pressupõem a for-
mação inicial e continuada do professor, para que ele dê conta de dar um bom 
atendimento ao aluno com deficiência visual, por meio de práticas inclusivas 
e da personalização do ensino sem prejuízo dos outros alunos. Além disso, 
para que se possa compreender as percepções dos estudantes cegos sobre 
a audiodescrição de um vídeo de origami, será preciso buscar o entendimento 
sobre as bases de como esses estudantes aprendem e apreendem o universo 
visuocêntrico ao seu redor.

Vygotsky (2011) em seus estudos sobre defectologia, aponta que os ca-
minhos alternativos de desenvolvimento estarão disponíveis quando os cami-
nhos naturais não forem suficientes para alcançar o desenvolvimento. Nesse 
sentido, a compensação é vista não como uma ação biológica que se dá na 
ausência de um dos sentidos, mas como uma adaptação Às condições exter-
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nas. Quanto a isso, ele reconhece que o desenvolvimento da linguagem, a 
apropriação dos significados, a construção de conceitos e o exercício da abs-
tração, é possível, assim como é possível pensar no próprio desenvolvimento 
do tato e o refinamento da audição.

Para Vygotsky, a cegueira por si só não gera dificuldades cognitivas ou 
de formação de conceitos, sendo necessário considerar a história de vida, o 
contexto sociocultural e as relações do indivíduo com o meio. As dificuldades 
de elaboração e de desenvolvimento de conceitos decorrem da falta de experi-
ências enriquecedoras que possibilitem a construção e o acesso ao significado 
dos conceitos (DOMINGUES et al., 2010, p. 33).

Ainda segundo Vygotsky (2011), as pessoas com deficiência necessitam 
de caminhos alternativos para que possam compreender o reflexo do mundo 
externo no mundo interno. Ou seja, o processo de desenvolvimento dessas pes-
soas estaria condicionado pelas formas disponibilizadas pela sociedade para 
que elas se apropriem da cultura acumulada pela humanidade. Pois para ele:

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

Motta (2010) afirma que:

[...] deve-se perceber que as pessoas com deficiência visual constroem 
seu conhecimento a partir dos mesmos conceitos e referências visuais 
daqueles que vêem, mas o fazem de modo próprio: com suas experiên-
cias, através de todos os sentidos que possuem, como o tato, o olfato, a 
audição etc. As dificuldades para a pessoa com deficiência visual apre-
ender o que está sendo exibido não decorrem da falta de referências vi-
suais, mas da maneira pela qual estas lhes foram transmitidas de modo 
a formar seus conceitos (MOTTA, 2010). 

Assim é que a audiodescrição aparece como um desses caminhos alter-
nativos capaz de transformar a maneira pela qual as pessoas com deficiência 
visual interagem com todo o aparato visuocêntrico disponível ao seu entorno, 
sem que seja preciso eliminar todo contexto imagético, nem construir um canal 
independente com uma finalidade específica. A audiodescrição complementa 
e agrega possibilidades de pertencimento de pessoas que não enxergam e as 
que enxergam parcialmente ou as que não possuem dificuldades de ordem 
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visual. ela prevê, na sua diretriz fundamental, que tudo aquilo que é visto pode 
também ser audiodescrito.

Como se tem visto nos muitos exemplos de sucesso alcançados pela 
aplicação da audiodescrição em outras mídias, esse recurso trará, ao espaço 
escolar, significativa contribuição para a aprendizagem dos alunos com e sem 
deficiência, pois aumenta o senso de observação e amplia a percepção de tudo 
que é visual. A audiodescrição também atende pessoas sem deficiência, pois 
“mostra e desvela detalhes que passariam despercebidos” (MOTTA, 2015).

Entretanto, de acordo com Silva (2015), essa técnica, mesmo sendo 
necessária para que o conhecimento atinja a todos, não está presente com 
força nas escolas. 

[...] o recurso da audiodescrição, considerada uma forma de acessibili-
dade para os alunos com deficiência visual são pouco encontrados nas esco-
las regulares que possuem alunos com deficiência visual. Na maioria das es-
colas, os vídeos educativos não possuem audiodescrição ou professores com 
formação continuada em audiodescrição para que possam orientar e auxiliar 
os professores do ensino comum diante dessas situações (SILVA, 2015, p. 5). 

 Este é um recurso versátil, porque pode ser utilizado também em dife-
rentes atividades escolares onde elementos visuais prevaleçam ou estejam 
presentes. Sendo assim, a audiodescrição se torna um recurso indispensável 
para que alunos cegos ou com baixa visão possam se reconhecer competentes 
para formar e compartilhar opiniões, poderá contribuir para o enriquecimento 
do agir pedagógico e para a abertura de mais oportunidades de aprendizagem 
para todos os alunos. 

3 METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se a pesquisa qualitativa, 

pois além de ser uma opção da pesquisadora, justificou-se pela complexida-
de do objeto e suas particularidades. Cabe ressaltar que a palavra qualitativa 
implica uma ênfase em processos e significados que não são rigorosamente 
examinados ou medidos em termos de quantidade, intensidade ou frequência. 
As pesquisas qualitativas desempenham importante papel na elaboração de 
hipóteses e construção de novas teorias (CAMARGO, 1987).

A população pesquisada insere-se no cenário da deficiência. Trata-se 
de cinco pessoas cegas adultas, que ainda vivenciam situações de apren-
dizagem após terem perdido a visão. Isso explica-se por querer investigar 
questões inerentes às percepções desses estudantes quando submetidos às 
práticas docentes ao longo desse cenário de transformações, tendo em vista 
que foi somente a partir da perda da visão que suas relações com as ferra-
mentas de acessibilidade para a apropriação do conhecimento se fortalece-
ram. Todos eles realizam aulas particulares de informática e aprendizado do 
sistema Braille.
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A seleção dos sujeitos da pesquisa se deu de 7 a 10 de maio de 2019, 
por meio do contato da pesquisadora pela rede social WhatsApp. 

As redes sociais têm sido um espaço privilegiado de reunião entre pes-
soas com deficiência que, no encontro com seus pares, podem trocar experi-
ências, relatar angústias, registrar conquistas e, assim, partilham informações 
e conhecimentos úteis corroborando para o seu empoderamento enquanto 
cidadãos. O conceito de rede é uma das alternativas para as pesquisas quali-
tativas. Para Duarte (2015), a rede consiste em um grupo que se relaciona em 
torno de um ideal ou um foco comum. As pessoas pertencentes a uma rede 
podem indicar outras, agregando mais informantes, porque alguém daquele 
meio tem mais propriedade para fornecer informações do que somente quem 
observa de fora.

Como instrumento para coleta de dados foi utilizado um vídeo com au-
diodescrição, produzido especialmente para essa pesquisa, mostrando passo 
a passo sobre como fazer dobras no papel para construir um origami de peixe. 
Após a filmagem das orientações verbalizadas e mostradas pela Prof.ª Lucia-
ne Molina, o vídeo foi submetido para a criação do roteiro de audiodescrição. 
Sequencialmente passou pela consultoria, junto a uma pessoa com deficiência 
visual e, por fim, foi inserida a locução e mixagem do material. A gravação foi 
publicada no Youtube, disponível no link <https://www.youtube.com/watch?-
v=XovOlgS_HTY&feature=youtu.be> e compartilhada, via WhatsApp, com os 
cinco sujeitos pesquisados, mediante a um termo de esclarecimento grava-
do pela pesquisadora e submetido, por áudio, aos entrevistados que mani-
festaram concordância também por mensagem de áudio. Foi elaborado um 
questionário semi-estruturado, que contou com seis perguntas abertas, que 
consideraram as percepções dos entrevistados sobre se conseguiram realizar 
com autonomia a atividade de origami; se precisaram de ajuda; ou se não 
conseguiram realizar apenas com o auxílio da audiodescrição. Também foram 
questionados sobre o impacto da audiodescrição para a compreensão da men-
sagem, os pontos que merecem aprimoramento, as facilidades e os entraves 
para a execução do origami.

Por fim, os dados coletados foram submetidos a análise de conteúdo, 
tentando comprovar se as atividades de mediação guiadas somente pela au-
diodescrição podem substituir as atividades com mediação ativa do professor, 
em contato direto com modelos concretos mostrados para os alunos por meio 
da experimentação tátil.

A Análise de Conteúdo é compreendida como um meio da utilização e 
reunião de um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Para Bardin 
(2011, p. 37), “Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetre-
chos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma 
grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 
vasto: as comunicações”.



104

A Análise de Conteúdo possibilitou compreender o que disseram as pes-
soas com deficiência visual acerca da audiodescrição no vídeo de origami de 
peixe. No caso desta pesquisa, a autora procurou extrair da fala dos estudan-
tes cegos no contexto de vida deles, tendo como base a fundamentação teóri-
ca para contextualizar os elementos favoráveis ou os entraves encontrados no 
processo de construção do origami por meio da audiodescrição. 

4 RESULTADOS 
Os resultados encontrados nesta pesquisa foram organizados em duas 

categorias: o que os sujeitos consideraram positivo no vídeo com audiodescri-
ção apresentado e os elementos que serviram como entraves a realização do 
origami.

Dos cinco entrevistados, sujeitos desta pesquisa, 2 deles vivenciaram o 
percurso escolar na educação básica como estudante com deficiência visual e 
3 deles, como videntes. Possuem idades que variam de 31 a 65 anos, sendo 4 
do gênero feminino e 1 do masculino. O nome dos entrevistados foi preservado, 
sendo substituídos por Entrevistado) a) seguido por um algarismo de 1 a 5.

Tabela 1 – Caracterização dos Sujeitos Pesquisados

ENTREVISTADA1 ENTREVISTADA2 ENTREVISTADA3 ENTREVISTADA4 ENTREVISTADO5

IDADE 31 37 63 65 55

ESCOLARIDADE Estudante de 
direito

Pedagoga Técnico em 
contabilidade

Profa 
Português

Ensino médio 
completo

CONDIÇÃO 
VISUAL INICIAL

Baixa visão Cegueira vidente vidente vidente

CONDIÇÃO 
VISUAL ATUAL

Cegueira Cegueira cegueira cegueira cegueira

LÊ EM BRAILLE? sim Sim sim não não

CONHECE AD? sim Sim Um pouco sim sim

RESULTADO DO 
ORIGAMI

Não Não Com ajuda Não, mesmo 
com ajuda

Não, mesmo 
com ajuda

CONSIDERA-
ÇÕES SOBRE 
AD

Fonte – A autora (2019).

Como podemos observar, apenas três das entrevistadas relataram se-
rem usuárias de Braille, realizando leitura fluente nesse sistema, o que favo-
rece o desenvolvimento de habilidades manuais de manuseio de elementos 
com maior precisão. Fato este comprovado durante a coleta de dados, pois As 
maiores dificuldades ao realizarem a tarefa de construção do origami, se con-
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centraram na população não usuária de Braille, que não tiveram experiência 
positiva com o aprendizado deste sistema quando adultos.

Tais questões precisam ser compreendidas a fim de buscarmos uma 
análise sobre as percepções desses estudantes acerca das metodologias, dos 
procedimentos pedagógicos, da gestão de sala de aula e das tecnologias ou 
recursos utilizados para minimizar as dificuldades decorrentes da deficiência, 
afinal a educação inclusiva só é possível a partir do pertencimento deles ao 
processo de escolarização e não somente pelo acesso garantido pela legisla-
ção em vigência.

Conhecer as relações que travaram para a compreensão dos conceitos 
por meio da audiodescrição, requer um olhar cuidadoso sobre as condições 
que os levaram a necessitar de estratégias inovadoras e diferenciadas para 
conquistarem os espaços de pertencimento. Isso significa que as bases do 
aprendizado também se dão a partir da visualidade e se esta estiver impedi-
da, outros canais de acesso à informação precisam ser estimulados e empo-
derados por esses estudantes, como vimos nos estudos de Vygotsky (2011). 
A maneira como são percebidos, conforme revela Goffman (1988) também 
configura as formas como construirão os seus olhares para o conhecimento 
disponível na educação formal.

Então, o vídeo de aproximadamente 12 minutos relaciona o discurso 
verbal explicativo com a audiodescrição, considerando passo a passo das do-
braduras para a construção de um origami de peixe, sem anular o conteúdo 
imagético. Após serem submetidos ao experimento, de 11 a 16 de maio de 
2019, via WhatsApp, os entrevistados retornaram suas respostas, relacionan-
do-as com suas experiências de vida.

Após assistirem ao vídeo e responderem ao questionário semi-estrutu-
rados resultados apontam que nenhum dos entrevistados conseguiu realizar a 
sequência das dobras para concluir o peixe, apenas guiados pela audiodes-
crição, embora tivessem relatado que conhecem e são espectadores de obras 
com esse recurso. Apesar disso, notou-se que 2 deles não conseguiram reali-
zar nem com interferência externa, são os mesmos que não possuem fluência 
com a leitura em Braille.

Dos 2 entrevistados que não conseguiram realizar nem mesmo com a 
interferência de outro adulto que enxerga, a Entrevistada 4 relatou ter dificul-
dades com habilidades que exigem destreza manual. Já o Entrevistado 5, que 
não é usuário do Braille relatou ter feito três tentativas em dias diferentes, mas 
não obteve sucesso. Ele aponta que as falas do discurso não direcionam o 
expectador aos movimentos corretos e que a audiodescrição não acrescen-
ta elementos para compreensão do que está sendo mostrado. Por isso, não 
prosseguiu da primeira dobra, a do quadrado. Ambos também relataram que 
as falas são muito rápidas.
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Dos demais entrevistados, todos os três possuem fluência na leitura em 
Braille e realizaram mais de uma tentativa. A Entrevistada 1 conseguiu realizar 
até a etapa das dobras da barbatana do peixe, não prosseguindo dali. A entre-
vistada 2 conseguiu apenas retirar o quadrado da folha sulfite, assim como a 
Entrevistada 3.

Para a entrevistada 1, o que atrapalhou foi o fato de ter que pausar o ví-
deo com bastante frequência e a fala da narração da audiodescrição estar mui-
to veloz, inserida nas pausas e silêncios. Ela e a entrevistada 3 estavam com 
um modelo de origami pronto nas mãos, entregues pela pesquisadora antes da 
coleta de dados. Apesar disso, consideraram que o modelo não acrescentou 
entendimento sobre o que estava sendo apresentado no vídeo. Também não 
desdobraram o modelo para fazerem a cópia.

Assim, a Entrevistada 3 recebeu ajuda externa de um familiar, que con-
duziu seus movimentos para a realização do origami, acompanhando o esque-
ma visual presente no vídeo. Apenas com esse apoio ela conseguiu montar as 
dobras e fazer o peixe, inclusive tendo realizado sozinha vários deles depois.

A entrevistada 2 considerou que o vocabulário usado foi ideal, mas ela 
sentiu dificuldade pela falta da mediação ativa do professor, para esclarecer 
as dúvidas e guiar os movimentos conforme ela for dobrando o papel. Além 
disso, ela analisa que se tivesse um modelo pronto nas mãos, poderia ter uma 
melhor noção da peça pronta e, assim, prosseguir suas dobras de forma mais 
assertiva.

Nesse sentido, a análise confirma que a audiodescrição impõe, para al-
gumas situações, atividades de mediação ativa, com a oferta de atividades que 
possam ser guiadas com modelos concretos. Também podemos perceber, que 
nessa atividade, somente uma video-aula com audiodescrição não daria conta 
de oferecer instruções claras e precisas para a realização dos origamis por 
esses sujeitos entrevistados. As experiências pessoais e habilidades auxiliam 
na tomada de decisão sobre as etapas dessa dobradura, sendo que a familia-
ridade com o vocabulário, a frequência com a qual esses vídeos aparecem no 
cotidiano das pessoas e a destreza manual podem interferir no resultado do 
experimento.

5 CONCLUSÃO
Ao tomarmos como referência os pressupostos de uma escola inclusiva 

e as práticas pedagógicas que colaboram para a qualidade do ensino, temos 
que a audiodescrição pode ser considerada um instrumento que promove e 
amplia a acessibilidade comunicacional dentro e fora da sala de aula. Os obje-
tos de aprendizagem podem ser empregados em diferentes momentos do per-
curso formativo. No caso das pessoas que perdem a visão, elas passam por 
um processo de reorganização das estruturas cognitivas, buscando adaptação 
para trilharem os caminhos alternativos de desenvolvimento, como apontado 
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por Vygotsky (2011) para acessarem todo o aparato cultural disponível pela 
humanidade.

Assim, a identificação de métodos e tecnologias capazes de agregar 
entendimento aos materiais utilizados no processo de ensino e aprendizagem 
dependem também das experiências prévias desses sujeitos. No caso da au-
diodescrição, esta, sozinha, pode não resultar em recurso satisfatório para a 
construção imagética das situações visuocêntricas que exigem uma ação por 
parte da pessoa cega. É o que concluiu essa pesquisa.

Diante da aplicação de um vídeo com audiodescrição, mostrando passo 
a passo de como realizar um origami de peixe com audiodescrição, percebeu-
-se, pela análise das falas dos cinco entrevistados, que os entraves encon-
trados concentraram-se na inexistência de uma mediação ativa, que pudesse 
orientar as ações, direcionando os seus movimentos por meio da apresenta-
ção de modelos concretos e do esclarecimento de dúvidas por meio da explo-
ração tátil.

Os pontos positivos trouxeram uma boa aceitação sobre vídeos desse 
gênero com audiodescrição, inclusive com sugestões para novos formatos de 
origamis. Com isso pretende-se ampliar a oferta de videoaulas que proponham 
atividades nesse segmento, que estejam disponíveis na internet.

Por não terem conseguido realizar sozinhos o origami, pretende-se, 
numa próxima etapa, aplicar a mesma atividade num formato diferente, dis-
pondo da mediação ativa do professor que orientará os mesmos estudantes a 
realizarem a sequência de dobras necessárias a conclusão da tarefa proposta. 
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AUDIODESCRIÇÃO NUMA TURMA DE INGLÊS NA 
TRANSXINGU

denise TarGino Villar

1 INTRODUÇÃO 
As imagens estão presentes no nosso cotidiano. A todo instante esta-

mos recebendo ou trocando imagens, em especial nas nossas redes sociais 
e grupos de WhatsApp. Desta maneira, pensando nesta perspectiva como 
elemento didático será apresentado o conceito de audiodescrição e alguns 
exemplos do seu uso para os discentes da turma de língua inglesa noturna da 
Faculdade Dalcidio Jurandir na Universidade Federal do Pará /Campus Alta-
mira. Desta forma a atividade terá como ponto destaque compreender o que é 
audiodescrição, listar alguns do seu uso como nas imagens estáticas, pensar 
sobre a inclusão em sala de aula e compreender que a audiodescrição é uma 
ferramenta que auxilia a todos em especial os alunos cegos e com baixa visão.

Em conversa com a coordenadora do curso de Inglês da instituição foi 
apresentada a proposta da Oficina de Audiodescrição e a mesma foi receptiva, 
tendo em vista que os alunos estão no penúltimo período e tiveram pouco con-
tato com o tema inclusão , além disso , como na disciplina de língua inglesa se 
utiliza de um acervo de imagens como elemento facilitador da aprendizagem 
foi oportuno o uso da audiodescrição, principalmente abordando as imagens 
estáticas. Esperamos que o grupo envolvido compreenda o conceito da au-
diodescrição e sua importância no dia a dia em especial no universo escolar 
e que no decorrer da sua graduação possa inseri-la em suas atividades como 
seminários , apresentações de trabalhos etc. O grupo participante é composto 
de 8 pessoas com faixa etária entre 22 a 28 anos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A audiodescrição apresenta diversos conceitos /definições transitando 

no universo das letras, da cultura da comunicação e dos sujeitos da inclusão 
que precisam dela. Para compreender tal abrangência deste recurso vamos 
atentar para esta definição: 

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que 
amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos 
os tipos de eventos, sejam eles científicos, acadêmicos sociais ou re-
ligiosos. [...] é uma tradução Inter semiótica de imagens dinâmica (em 
filmes, vídeos, documentários, programas de televisão e eventos), está-
ticas (em livros, jornais, sites, redes sociais, catálogos e outras mídias) 
e animadas (gifs e outras imagens digitais em movimento) em palavras. 
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Transforma o visual em verbal, abrindo possibilidade de acesso à cultura 
e a informação, contribuindo para a inclusão social, cultural e escolar. 
(MOTTA, 2016, p. 37).

Como podemos observar sua utilização é possível em vários espaços 
e atividades, todavia quando mencionamos o termo audiodescrição existe um 
desconhecimento do termo .Recorrendo a história deste recurso percebemos 
que sua origem se deu nos Estados Unidos na década de 70, pelos estudos 
de Gregory Frazier na escrita do seu trabalho de conclusão do mestrado .Uma 
década depois se espalhou pela Europa e no Brasil este recurso chegou por 
volta de 2003 num evento ocorrido no Centro Cultural Branco do Brasil no 
festival de filmes sobre o tema deficiências intitulado Assim Vivemos .De lá pra 
cá tivemos várias leis e decretos discutindo sua implementação como a Lei no 
10.098/2000, Lei da Acessibilidade destaque para os artigos 2 (inciso II, alínea 
D), e 17, Decreto no 5.371/2005, Decreto no 5.645/2005 dentre outros .

A audiodescrição beneficia as pessoas cegas e com baixa visão e de-
mais grupos como os disléxicos, os autistas, os deficientes intelectuais, com 
déficit de atenção e aprendizagem e os idosos. A escola pode melhorar o 
aprendizado destes alunos assim como daqueles sem deficiência com a uti-
lização da audiodescrição. A lei Brasileira de Inclusão no capítulo referente a 
educação estimula para que tais técnicas sejam incluídas” devem ser ofere-
cidas tecnologias assistivas que ampliem as habilidades dos estudantes nas 
escolas (Art. 18-XII) ou auxiliem nos processos seletivos e permanência nos 
cursos da rede pública e privada (Art. 30-IV).”

É sabido que muitos professores das escolas brasileiras em especial 
da rede pública tem apenas o livro didático, o quadro e o giz ou caneta de 
quadro branco mediando sua disciplina com seus alunos , além do elemento 
criativo em sua didática .Desta maneira pensando no livro didático que sempre 
apresenta diversas imagens é possível que o educador possa utilizar a 
audiodescrição nas imagens estáticas para facilitar o aprendizado dos seus 
alunos em especial daqueles da inclusão .E perceberá que tal recurso traz 
uma série de benefícios como melhoria da atenção, acesso a informação, 
ampliação do vocabulário, empatia etc.

Além do livro didático com suas imagens o educador poderá fazer uso 
das imagens do celular dos seus alunos e agregar ao seu plano de aula tendo 
em vista que muitos possuem o disposto móvel, apesar das restrições em mui-
tas escolas do seu uso em sala de aula.

Com a invasão do celular na escola, seu baixo custo e facilidade seria 
um grande desperdício deixá-lo de lado ou mesmo tentar retirá-lo do es-
paço escolar, pois este equipamento pode ser usado para o avanço do 
processo ensino-aprendizagem (COSTA et al., 2012, p. 34).
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São possibilidades de utilização deste recurso sem maiores custos e 
equipamentos e utilizando o que possuímos na escola. Vislumbrando também 
por parte do corpo docente formação na área de audiodescrição junto as suas 
Secretárias de Educação, pois as leis e decretos estão postas, mas é preciso 
uma organização por parte da sociedade para que de forma efetiva seja cum-
prida e respeitada. A educação é para todos e nenhum aluno deve ficar de fora 
independente da sua condição.

3 METODOLOGIA 
Para realizar esta atividade de estudo de caso fizemos uso de questio-

nário para verificar o entendimento dos participantes ao tema apresentado. De 
acordo com Gil (1999, p.128) o questionário tem por objetivo o “conhecimento 
de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações viven-
ciadas “etc. Utilizamos dinâmica para familiarizar o grupo sobre o tema, além 
de pequenos vídeos e imagens. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois 
desejamos verificar na finalização da oficina a compreensão dos alunos em re-
lação ao tema proposto assim como sua aplicabilidade nos espaços que estão 
inseridos. A seguir o passo a passo da Oficina realizada na turma de inglês do 
Campus Altamira /Pará.

Primeiramente fomos apresentados e foi lançada a questão se o grupo 
tinha ouvido falar do termo audiodescrição, se conheciam. Foi unânime o NÂO. 
Assim a mediadora enfatizou que no universo escolar existem vários sujeitos 
com ritmos distintos e que muitas vezes precisamos usar algumas estratégias 
que facilitarão o aprendizado e uma das, é descrever as imagens em pala-
vras, de forma resumida seria a audiodescrição. Para melhor compreensão 
do conceito foi proposta uma dinâmica de ver os espaços que estão inseridos 
naquele momento pela via de outros sentidos. Dividimos em dois grupos onde 
uma parte seria vendada e a outra permaneceria vidente guiando seu compa-
nheiro. Assim, se seguiu o exercício e os participantes exploraram o espaço 
externo da universidade. Ao retornarem à sala de aula descreveram como se 
sentiram e o medo, a angústia, a aflição, a responsabilidade e a atenção foram 
palavras mencionadas várias vezes pelos discentes. Num segundo momen-
to foi apresentado o vídeo sem audiodescrição do Anúncio de Natal com o 
Porco Espinho e como todos desta vez foram vendados foi perguntado qual 
foi a sua compreensão daquela película? Depois, o mesmo na versão com 
audiodescrição foi apresentado e daí compreenderam o quão é necessária e 
importante tal ferramenta. Num terceiro momento a mediadora apresentou por 
meio de slides um dos conceitos de audiodescrição, seus benefícios, público 
alvo, exemplos de aplicação e de forma breve um histórico da audiodescrição 
e sua chegada no Brasil. Intercalando com a explicação foram utilizados os 
vídeos audiodescrição em Festa de Casamento de Lívia Mota e um episó-
dio de Chaves vai à casa da bruxa com audiodescrição, exemplificando os 
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programas televisivos que apresentam esta ferramenta. No quarto momento 
fizemos a leitura coletiva do texto Audiodescrição de fotografias e enqua-
dramento de câmera de Lívia Maria Villela de Mello Motta. Em seguida 
foi solicitado que cada aluno escolhesse uma foto da sua preferência do seu 
celular e realizasse a audiodescrição das mesmas seguindo as dicas do texto 
e socializar o exercício. Num quinto momento dividido em duplas com livros 
didáticos do inglês do ensino básico deveriam escolher uma imagem e realizar 
a audiodescrição em inglês.

Fotografia 1 – Duas sequências de imagens referente ao exercício vendado

Fonte – A autora (2019).

O grupo é composto por 8 pessoas sendo 3 homens entre 24 e 26 anos e 5 
mulheres onde a mais jovem tem 21 anos e a mais velha 29 anos. Destes 
discentes 5 não estão trabalhando e 3 trabalham exercendo as seguintes fun-
ções: professora de inglês, defensoria pública (não especificou o cargo) e com 
idosos (não especificou a função). Nenhum dos componentes apresentava al-
guma deficiência ou limitação. No mais o que havia era um desconhecimento 
do conteúdo que foi esclarecido no decorrer da oficina. Foram formuladas três 
questões para que todos opinassem a respeito no final.
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Fotografia 2 – Imagem do grupo no exercício  
de audiodescrição das figuras do livro de inglês

Fonte – A autora (2019).

4 RESULTADOS 
Quando apresentamos o tema audiodescrição o sentimento demonstra-

do foi curiosidade por parte do público, pois não tinham ouvido falar neste tema 
nem tão pouco quem poderia usufruir desta ferramenta. Foram participativos 
nas atividades propostas assim como se sensibilizaram quando realizaram os 
exercícios das vendas nos olhos. 

Utilizamos o celular para gravar alguns momentos das atividades em 
especial as descrições das imagens do livro didático traduzidas para o inglês e 
o exercício das vendas dos olhos. Os participantes responderam três questões 
referente ao que foi apresentado naquela oficina para compreendermos se 
ficou claro o conceito/importância da audiodescrição, seu uso e como no dia a 
dia dos discentes poderiam utilizar. Os nomes dos alunos serão preservados e 
substituiremos por “Aluno I, Aluno II, Aluno III “e assim sucessivamente. Segue 
as questões e opiniões dos alunos

1 Como fazer uso da audiodescrição no meu ambiente de trabalho e 
com quem?
Aluno I – A audiodescrição é uma importante ferramenta que pode cola-
borar muito no ensino da língua inglesa, pois descreve os objetos, cores, 
expressões e etc. Auxilia na internalização do vocabulário da língua en-
sinada. Acredito que ela além de beneficiar os alunos com baixa visão, 
também colabora com o engajamento de todos os alunos.
Aluno II – É possível fazer a audiodescrição utilizando imagens ilustrati-
vas, trazendo a descrição narrativa detalhada desta para que seja trans-
mitida a imagem compreensiva elaborada para todos que necessitem dos 
elementos audiovisuais como forma de oportunidade inclusiva em seu pró-
prio habitar social.
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Aluno III – A audiodescrição pode ser inserida no ambiente de trabalho, 
em sala de aula e outros ambientes como forma de descrever imagens, 
vídeos, situações para possibilitar acessibilidade a alunos cegos ou com 
baixa visão.
Aluno IV – A audiodescrição deve ser usada para pessoas que tem defici-
ência visual, encontradas principalmente em sala de aula.
Aluno V – Eu trabalho atualmente na Defensoria pública da União. a au-
diodescrição pode ajudar a atender melhor as pessoas que precisam do 
serviço, tanto atendimento interno como no ambiente escolar, a descrição 
de imagens, músicas, o que está acontecendo no momento.
Aluno VI – Sendo mais detalhista ao descrever informações para as pesso-
as. Com o público que eu atendo no meu trabalho, principalmente os idosos.
Aluno VII – Como foi falado usando as imagens que vem no livro didático, 
levando fotografias, quadros, objetos e outros para a sala de aula. No meu 
trabalho vou usar com meus alunos.
Aluno VIII – Para auxiliar nas aulas e apresentações para alunos especiais.

2 Qual a importância da audiodescrição?
Aluno I – A audiodescrição é um elemento importante para a mobilização 
social inclusiva dos que necessitam desta ferramenta didática operacional. 
Uma técnica que pode trazer inclusão e consciência cidadã.
Aluno II – A sua importância está na inclusão que ela traz para os alunos 
que possam ter maior dificuldade de aprendizagem, como ferramenta para 
oferecer o mesmo ensino para todos.
Aluno III – A principal importância é tornar acessível os materiais as pes-
soas cegas, com baixa visão, autistas dentre outros que necessitam desse 
auxilio. Em uma sala de aula o professor pode fazer uso da audiodescrição 
para promover a equidade permitindo assim a acessibilidade e inclusão.
Aluno IV – A audiodescrição é importante para aqueles alunos que tem 
deficiência visual obter o conhecimento sobre determinado assunto que 
está sendo abordado durante as aulas ou descrever momentos fora da 
sala de aula, para que eles possam ver acontecimentos com olhos de 
outras pessoas.
Aluno V – Reconhecer o direito do outro a cultura, a educação da melhor 
forma possível, dar suporte necessário para que o outro possa ter oportu-
nidades como todos os outros.
Aluno VI – Ela inclui e simplifica situações que não são alcançadas por 
todos, dá oportunidade de fazer com que mais pessoas participem e obte-
nham informações que não é tão clara e acessível.
Aluno VII – É de fundamental importância principalmente para conversar-
mos com pessoas que têm problemas na visão e para os demais.
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Aluno VIII-O principal ponto onde a audiodescrição se destaca é na inclu-
são com o uso desse método podemos ajudar o deficiente visual dentre 
outros.

3 Em que a oficina acrescentou no meu conhecimento acadêmico?
Aluno I – A audiodescrição permitiu ter um olhar mais sensível a esse 
público. Permitiu-me repensar nos desafios de ensinar pessoas cegas ou 
com baixa visão já que na Universidade não tive, até o momento, nenhuma 
disciplina voltada a esse público.
Aluno II – Esta oficina trouxe algo novo para mim do qual eu não tinha co-
nhecimento e abriu meus olhos par poder aplicar em sala de aula quando 
eu tiver um aluno que necessite deste recurso.
Aluno III – A oficina dá dicas e oferece exemplos sobre como usar a audio-
descrição em sala de aula. Nos deixa mais sensíveis a olhar a realidade de 
outros alunos e adaptar as aulas de forma que todos ganhem.
Aluno IV – Me fez ver a importância de detalhar, reatar situações e infor-
mações para pessoas que não conseguem ver e entender determinado 
contexto.
Aluno V – Aprendi muito, gostei e vou colocar em prática. Foi muito enri-
quecedor para minha vida enquanto professora.
Aluno VI – Me fez ver de um ponto de vista até então desconhecido, poder 
usar em sala de aula para ajudar e acrescentar nas aulas de inglês.
Aluno VII – A oficina ministrada acrescentou em meu conhecimento aca-
dêmico um pensamento voltado para a oportunidade de acesso e inclusão 
social. Fazendo-me refletir sobre os que estão em sociedade devendo to-
dos estes participarem dela usufruindo das oportunidades. 
Aluno VIII – Beneficiou e ampliou a minha visão em diferentes formas de 
levar o ensino, seja da língua inglesa, ou no dia a dia para tentar observar 
as coisas ao meu redor e tentar observar o maior número de detalhes que 
coisas simples podem apresentar.

Podemos observar nas respostas dos participantes que compreende-
ram a importância da audiodescrição, seja para o público com deficiência vi-
sual assim como estendido a outros grupos. Ao fazer uso desta ferramenta 
facilita o aprendizado de todos. Perceberam ainda que podem utilizar no seu 
ambiente de trabalho como fora dele e ao mesmo tempo se sensibilizaram 
para o tema apresentado .Chama nossa atenção ainda em uma das falas a 
ausência do tema inclusão na licenciatura em inglês, em especial por que se 
trata de uma turma que está no penúltimo período do curso e que em breve 
defenderá TCC e estará no mercado de trabalho onde os sujeitos da inclusão 
estarão nas escolas a espera destes novos profissionais .
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5 CONCLUSÃO
Realizar esta oficina me deixou muito feliz e satisfeita em especial por 

ser um desafio uma turma de inglês do ensino superior. Foram receptivos a 
proposta e ao tema. Não enfrentei resistência por parte dos discentes e acredi-
to que compreenderam que todos saem ganhando com a audiodescrição não 
só a pessoas com deficiência visual, mas todos os alunos.

Poder dividir o que aprendi no Curso de Aperfeiçoamento em audiodes-
crição na Escola com outras pessoas e saber que as informações se multipli-
carão na Transamazônica e Xingu me causa grande entusiasmo. 

O curso ofertado pela Universidade de Juiz de Fora acrescentou no meu 
aprendizado e na minha formação, pois tinha ouvido falar do conceito de au-
diodescrição mas ainda não tinha colocado em prática .Na formação descobri-
mos, além dos conceitos da audiodescrição, as variadas possibilidades do seu 
uso e isto me causou um encantamento. Ler imagens, facilitar o aprendizado 
do outro, me deixar mais atenta aos detalhes, ver o mundo de outro ângulo, 
perceber que a audiodescrição se estende a outros públicos como os autistas, 
os deficientes intelectuais, disléxicos e idosos. Poderei usar na minha sala 
de aula, nas formações com meus colegas, na Casa de Memória Transxingu 
onde trabalho no setor educativo, na construção de materiais didáticos .São 
as possibilidades que minha mente vislumbra .Recebi uma oportunidade de 
apresentar o tema da audiodescrição numa oficina em uma festa literária que 
ocorrerá na cidade que resido, Festa Literária Internacional do Xingu -FLIX, se-
guirei nas minhas apresentações de trabalho incorporando a audiodescrição . 
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AUDIODESCRIÇÃO COM RECURSOS DE MEDIAÇÃO 
MULTISSENSORIAL – OBRAS DE ARTE

sandra orTiz rizzoTTi

1 INTRODUÇÃO
A escolha em apresentar a modalidade de audiodescrição de obras de 

arte (imagens estáticas) com mediação multissensorial deveu-se ao fato da 
história da arte e da elaboração de maquetes e vivências sensoriais, serem 
assuntos do repertório profissional da autora deste trabalho. E acima de tudo, 
por considerar que a arte, como forma de expressão humana, é um elemen-
to importantíssimo para o desenvolvimento do intelecto humano, devendo ser 
acessível a todas as pessoas.

Além disso, com relação ao conteúdo imagético das obras para a apre-
sentação, optou-se por dar continuidade e complementação à monografia 
Audiodescrição de imagens estáticas em catálogos de exposição (RIZ-
ZOTTI, 2018), trabalho de conclusão do curso de Especialização em Tradução 
Audiovisual Acessível – Audiodescrição, do Centro de Humanidades da Uni-
versidade Estadual do Ceará. Assim, foram selecionadas para a apresentação, 
as obras Duas amigas e Menino com lagartixas, ambas de Lasar Segall e cuja 
análise semiótica e a elaboração das respectivas audiodescrições encontram-
-se nesta monografia. 

A seleção de obras foi complementada a partir de pesquisa anteriormen-
te efetuada junto a esta monografia.

O objetivo principal da atividade foi divulgar e apresentar o recurso de 
audiodescrição ao público com deficiência visual, e ao público sem deficiência, 
incentivando a utilização deste recurso como uma das ferramentas importan-
tes para a inclusão em diversas áreas, em especial a área referente às artes, 
tão importante para o processo de desenvolvimento das habilidades e capaci-
dades do ser humano.

Além disso, objetivou através da experimentação e da sensibilização 
dos sentidos (olfato, paladar, tato e audição), estimular as inteligências múl-
tiplas: verbal, através da elaboração dos textos de audiodescrição; sonora, 
através do fundo musical e da relação entre a música e o objeto a ela relacio-
nado; visuoespacial, através da transposição de imagens em textos e da uti-
lização dos materiais táteis; pessoal, através do debate e da discussão sobre 
a inclusão através da audiodescrição (ANTUNES, 2011). E assim, apresentar 
a importância dos recursos de mediação multissensorial para o aprendizado, 
a partir do momento que estes sensibilizam emocionalmente o ser humano, 
através de sentimentos e ativação de memórias.



120

A atividade foi aplicada na data de 22 de maio de 2019, na Prefeitura de 
Santo André, em parceria com o Conselho dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência (COMDEF) desta cidade. 

O público alvo da aplicação foi selecionado junto aos integrantes (con-
selheiros) do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMDEF) 
e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMPI), incluindo os 
representantes do Governo Municipal (Secretaria da Saúde, Secretaria da 
Educação, Secretaria de Cidadania e Assistência Social, Unidade de Assun-
tos Institucionais e Comunitários, Secretaria de Governo) e coordenadores de 
algumas unidades específicas da Secretaria de Cultura, além de representan-
tes da sociedade civil (usuários, entidades e associações, como OAB, APAE, 
Associação dos Deficientes Auditivo-Visuais e Deficientes Auditivos); Pessoas 
com Deficiência Visual (cegueira e baixa visão). Foram convidadas vinte e duas 
pessoas através de email encaminhado com uma semana de antecedência.

Foram previstas e preparadas as seguintes ações:
 } Sensibilização sobre o recurso de audiodescrição (comparativo de ví-
deos sem AD e com AD).

 } Apresentação do recurso de audiodescrição (o que é; breve histórico, 
exemplos de aplicação, parâmetros gerais da AD).

 } Apresentação da importância da arte para o ser humano.
 } Vivência (obras de arte com recursos de mediação multissensorial: 
audiodescrição, imagem tátil (impressão gráfica e maquete tátil), trilha 
sonora, sensibilização olfativa e gustativa.

 } Exercício de elaboração de ADs com consultoria das PcDVs presen-
tes na palestra.

 } Questionamentos seguidos de reflexão durante as várias etapas da 
atividade.

Como resultado da atividade proposta aspirou-se que os participantes 
entendessem a importância da audiodescrição como recurso de inclusão na 
área das artes, bem como percebessem a importância da utilização de estraté-
gias criativas multissensoriais como meio de melhoria do entendimento. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A arte, como forma de expressão humana, está intimamente ligada à 

história e à cultura das sociedades e, por esta razão, é um elemento importante 
para o desenvolvimento do intelecto do ser humano, devendo estar acessível 
também às pessoas com deficiência visual (PcDV).

Entende-se que os textos linguísticos (ADs) possam complementar o 
acesso das PcDV, proporcionando-lhes condições de fruir da obra de arte visu-
al, assim como aquelas pessoas que têm o sentido da visão. 
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A audiodescrição (AD) é uma modalidade de tradução audiovisual que 
traduz em palavras os elementos visuais, e cujo objetivo principal é tornar o 
mundo mais acessível a essas pessoas. É uma ferramenta assistiva e, entre 
as diversas modalidades, encontramos a AD de imagens estáticas, na qual se 
insere a obra de arte como pintura, desenho e gravura.

Visto que a utilização da audiodescrição está entre as estratégias de me-
diação linguística existentes, ela é considerada um recurso de acessibilidade 
que transforma os elementos imagéticos (linguagem imagética) em elementos 
verbais (linguagem verbal). Logo, é entendida como uma tradução intersemió-
tica, sendo inserida na modalidade de TAV, subárea dos Estudos da Tradução.

A AD beneficia as PcDV e “amplia também o entendimento de pessoas 
com deficiência intelectual, idosos, pessoas com déficit de atenção, autistas, 
disléxicos e outros” (MOTTA, 2016, p. 37).

AD é uma modalidade de tradução intersemiótica na forma audiovisual, 
isto é, é um texto verbal escrito para ser ouvido ao vivo, pré-gravado ou com 
auxílio de leitores de tela em computadores. Por sua natureza voltada ao com-
partilhamento, a audiodescrição contribui para o empoderamento e a inclusão 
sociocultural das PcDVs no ambiente do trabalho, do lazer e da família (ADE-
RALDO, 2014, p. 8).

Entre os desafios de promover a inclusão sociocultural está a oferta de 
produtos culturais acessíveis, entre os quais se encontram as obras de arte.

A arte faz parte do processo de desenvolvimento de habilidades e capa-
cidades, de conscientização e sociabilização dos sujeitos cognoscentes, uma 
vez que ela expressa emoções e contém a história e cultura da humanidade. E 
como tal, não pode ser vetada às pessoas com deficiência. O direito ao acesso 
à cultura e a fruição estética deve ser-lhes garantido e praticado.

A audiodescrição contendo elementos que possibilitem a fruição estética 
pela PcDV, como as informações de dados intrínsecos à composição - acessí-
veis somente pelo sentido da visão e considerados importantes nas caracterís-
ticas das obras – e os dados sobre a semiótica do artista como estilo, material 
e técnica, contribui para o letramento visual artístico e o empoderamento das 
pessoas com deficiência visual (RIZZOTTI, 2018).

A utilização de recursos de mediação complementares a utilização da 
audiodescrição estimula, a partir da sensibilização física, outros sentidos, 
como o olfato, o paladar, a audição, contribuindo para a utilização das múltiplas 
inteligências humanas (ANTUNES, 2011). Trabalhar o ser humano de forma 
integral amplia o entendimento e torna a experiência mais rica e inesquecível, 
pois ativa emoções e memórias.
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3 METODOLOGIA
A atividade foi agendada através de parceria com o COMDEF de Santo 

André que através de sua presidência disponibilizou o local e a infraestrutura 
(mesas, cadeiras, notebook e projetor). O envio de convites ficou a cargo da 
palestrante que também é membro integrante do COMDEF e do CMPI. 

Apesar do envio de convites com antecedência (22 convites) houve pou-
quíssimo interesse na participação. Estiveram presentes apenas uma PcDV 
(funcionária pública lotada na biblioteca Braille de Santo André), conhecedora 
do recurso e assídua participantes de ações da Ver com Palavras; uma re-
presentante do Governo e também membro concomitantemente do COMDEF 
e do CMPI, uma funcionária pública da Secretaria de Cidadania e Assistên-
cia Social, estas duas sem nenhum conhecimento sobre o recurso de AD; e 
a assessora parlamentar da Senadora Mara Gabrilli. Esta ultima participante 
acreditava conhecer a AD, confundindo-a com conteúdos de áudio-livros e clo-
sedcaption.

Apesar dos pouquíssimos participantes, optou-se por realizar-se a ati-
vidade em respeito aqueles que se disponibilizaram a conhecer a audiodes-
crição.

Com relação aos materiais necessários para a apresentação não houve 
problemas na sua elaboração, visto que a maioria dos itens já era de posse 
da palestrante, como os catálogos com imagens táteis das obras de arte e as 
audiodescrições das obras. Houve necessidade de aquisição dos materiais 
de sensibilização olfativa (essência, aromatizador elétrico), gustativa (balas de 
banana), materiais para a confecção da maquete tátil da obra Menino com la-
gartixas (caixa em MDF, folhas de EVA, massa de biscuit, molde de silicone em 
formato de bananas, tintas PVA e acrílicas, lagartixas de borracha e suporte 
para livros em MDF).

Houve também a necessidade de pesquisa junto à internet para conse-
guir os vídeos utilizados na sensibilização, a trilha sonora e as imagens dos 
símbolos utilizados na etapa final da atividade.

4 RESULTADOS
A atividade iniciou-se com a apresentação da palestrante que elaborou 

a sua própria audiodescrição. Também foi descrito todo o conteúdo de cada 
slide.

O primeiro slide incluiu perguntas cujo objetivo foi mensurar a quantida-
de de pessoas que realmente conheciam o que é a audiodescrição. Para isto 
foram realizadas as seguintes perguntas:

 } Já ouviu falar em audiodescrição? 
 } O que você sabe sobre audiodescrição? 
 } Já assistiu a algum produto audiovisual (filme, programa de TV), espe-
táculo ou exposição com audiodescrição? 
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 } Qual foi o produto, espetáculo ou exposição? 
 } Quais foram suas impressões sobre a audiodescrição? 
 } Quem são as pessoas que podem se beneficiar com o recurso de 
audiodescrição? 

Dos participantes, duas pessoas (50%) afirmaram desconhecer a au-
diodescrição e, portanto não souberam responder as demais questões. Uma 
afirmou conhecer conceituando como descrições de imagens na internet e li-
vros falados (áudio livros). Esta pessoa tinha o entendimento que um livro fa-
lado era audiodescrição, ou seja, que todo o áudio em produtos impressos era 
audiodescrição e que a AD beneficiava PcDVs. Não sabia exatamente o que 
era apesar de afirmar conhecer. A PcDV presente afirmou conhecer o recurso 
de audiodescrição, esclarecendo que já havia assistido vários filmes e peças 
teatrais com este recurso. Em seu depoimento afirmou que a AD era uma des-
crição utilizada para a PcDV entender o que não é visualizado pelos olhos, 
sendo algo muito emocionante e que a deixava feliz.

Em seguida, foram apresentados os objetivos da atividade; a explicação 
sobre o que é a audiodescrição, os beneficiados e um breve histórico sobre 
este recurso.

A etapa seguinte incluiu a realizado de um exercício de sensibilização 
objetivando a reflexão sobre a importância da audiodescrição, a partir da expe-
riência de se colocar no lugar do outro. 

Foi escolhida a animação natalina de um minuto e meio que apresenta a 
tentativa de adaptação de um porco-espinho com outros animais, numa escola 
e cuja mensagem principal era o afeto e a criatividade como meios de transpor 
barreiras e incluir a todos, transformando a escola num lugar acolhedor.

Primeiramente foi apresentado apenas o áudio original do vídeo (https://
www.youtube.com/watch?v=XijJavNcOhw – Acesso em: 28 fev. 2019). Todos 
os participantes receberam aquilo que a PcDV comumente recebe. Ao final, foi 
realizado o seguinte questionamento: Quais foram suas impressões? Entende-
ram o que estava acontecendo? Do que se tratava o vídeo?

Como era de se esperar, ninguém conseguiu entender o que se passava 
no vídeo. As pessoas videntes sentiram-se perdidas.

Na seqüência, foi apresentado o mesmo vídeo (https://www.youtube.
com/watch?v=yYZOJ-Rn9hU – Acesso em: 28 fev. 2019) com a disponibiliza-
ção da imagem, do som original e da audiodescrição elaborado por Lívia Motta, 
colocando assim, todos os participantes numa mesma condição de oportunida-
des. O questionamento foi repetido. Neste momento todos foram convidados a 
refletir sobre a importância da audiodescrição para a inclusão da PcDV.

O depoimento da PcDV foi esclarecedor e ilustrou muito bem como a 
audiodescrição beneficiava os usuários. Ela descreveu os acontecimentos do 
vídeo como algo emocionante que incluiu questões de afeto e inclusão. Este 
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depoimento sensibilizou os demais participantes que também conseguiram in-
ferir sobre a importância da AD.

Após esta discussão foram introduzidas as informações sobre a impor-
tância da arte para o processo de desenvolvimento das habilidades e capaci-
dades do ser humano e a audiodescrição como elemento de inclusão da PcDV. 
Os parâmetros gerais de elaboração da audiodescrição e a importância sobre 
as mediações multissensoriais também foram apresentados neste momento.

A etapa seguinte incluiu a explanação de um breve histórico sobre o 
artista Lasar Segall e as características das fases de sua obra (fase expressio-
nista – Duas amigas e fase modernista – Menino com lagartixas). 

Houve a apresentação da obra Duas amigas (1913) com disponibiliza-
ção de dois catálogos Segall PorTátil para o acompanhamento tátil da leitura 
da audiodescrição, combinada com a trilha sonora Noite Transfigurada(música 
expressionista de Arnold Schoenberg). Após a apresentação de cada obra, 
foram realizadas perguntas sobre o entendimento da mesma, sobre a audio-
descrição e a experiência tátil e sonora.

Fotografia 1`– Retrato duplo de  
Margarete e Zoe (Duas amigas)

Fotografia 2`– Menino com  
lagartixas

Fonte – Catálogo Segall  
PorTátil (2015, p. 20).

Fonte – Catálogo Segall  
PorTátil (2015, p. 36).

As pessoas sem deficiência consideraram a audiodescrição esclarece-
dora, pois permitiu que percebessem informações das quais não haviam visu-
alizado, por falta de atenção. Com relação à trilha sonora expressionista, sen-
tiram-se incomodadas com as características da mesma, o que foi intencional. 
A PcDV conseguiu perceber através da AD várias informações sobre a obra e 
também sentiu-se incomodada com a trilha sonora. Com relação ao material 
impresso tátil do catálogo as pessoas sem deficiência não perceberam proble-



125

mas, mas a PcDV observou que o material não permitia a identificação das in-
formações, pois os elementos táteis não atendiam as necessidades da PcDV.

Audiodescrição – Duas amigas

Rizzotti (2018, p. 66-68).
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Audiodescrição – Menino com lagartixas 

Rizzotti (2018, p. 68-69). 

A obra seguinte foi Menino com lagartixas (1924), incluindo a disponibilização 
de dois catálogos Segall PorTátil e uma maquete para o acompanhamento 
tátil da leitura da audiodescrição, combinada com a trilha sonora Vendedor de 
bananas, degustação de balas de bananas e disponibilização de aromatizador 
com essência de banana. Ao término, foram realizadas perguntas sobre o en-
tendimento da obra, sobre a audiodescrição e sobre a experiência do tato, do 
paladar, do olfato e sonora. 

A experiência com a obra Menino com lagartixas foi muito bem suce-
dida. A AD teve boa recepção do público e a obra foi entendida por todos. A 
utilização da sensibilização olfativa e gustativa ativou memórias e emoções. A 
música também foi bem recebida e duas participantes declararam que a trilha 
sonora fez parte de suas adolescências e, cantaram a música com muita felici-
dade. O catálogo com imagem tátil não agradou a PcDV, contudo a exploração 
da maquete a fez sorrir, embora tenha ficado com aflição de tocar as lagartixas. 
Ela declarou que a experiência, incluindo cheiro, gosto, música, tato e AD foi 
maravilhosa. Ela ficou muito emocionada e agradeceu. Os demais participan-
tes também ficaram entusiasmados com a maquete e também a tocaram com 
os olhos fechados.
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Fotografia 3 – Maquete tátil da obra Menino com lagartixa  
(elaborada por Sandra Ortiz Rizzotti)

Fonte – A autora (2019).

Complementou-se o conteúdo imagético com uma obra integrante do 
catalogo Obras selecionadas do acervo (2006), Bananas e metal, de Pedro 
Alexandrino, cujo material disponibiliza descrição da obra e imagem reprográ-
fica tátil. Esta obra foi selecionada, pois, possui certa similaridade de conteúdo 
com a obra Menino com lagartixas. Foram utilizados os recursos olfativo (es-
sência de banana), gustativo (bala de banana) e auditivo (trilha sonora Ven-
dedor de bananas). Em seguida, também foram realizadas perguntas sobre o 
entendimento da obra, sobre a audiodescrição e sobre a experiência do tato, 
do paladar, do olfato e sonora. 

A experiência com a obra Bananas e metal também foi muito bem suce-
dida. A AD teve boa recepção e a obra foi entendida por todos. A utilização da 
sensibilização olfativa e gustativa ativou memórias, emoções. A música tam-
bém foi bem recebida. O catálogo com imagem tátil agradou a todos e permitiu 
que a PcDV entendesse através do tato as formas da obra.

Fotografia 3 – Bananas e metal

Fonte – Catálogo obras selecionadas do acervo (2006, p. 39)
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Fotografia 4 – Descrição da obra Bananas e metal

Fonte – Catálogo obras selecionadas do acervo (2006, p. 37).

Finalizando a atividade, foi proposto que cada pessoa vidente escolhes-
se um dos símbolos referentes à temática da PcD (símbolo internacional da au-
diodescrição, símbolo internacional da pessoa com deficiência visual, símbolo 
da pessoa com baixa visão e símbolo internacional da pessoa com deficiência) 
e elaborasse uma audiodescrição sucinta para a PcDV, a qual apresentou seu 
depoimento sobre as mesmas. Também foram apresentadas propostas de ADs 
elaboradas pela palestrante. Visto que, por falta de participantes, apenas três 
das imagens foram audiodescritas, a AD do quarto símbolo (símbolo interna-
cional da pessoa com deficiência) foi apresentado pela própria palestrante.

Audiodescrição: 
Símbolo internacional 

da pessoa com 
deficiência. Uma 

pessoa representada 
em linhas pretas. 

Está com os braços 
e pernas abertos. 

As mãos, os pés e a 
cabeça são círculos 
azuis. Em volta da 
pessoa, um círculo 

preto.

Audiodescrição: 
Símbolo internacional 

da audiodescrição, 
composto pelas 

letras A e D na cor 
preta. À direita da 

letra D três sinais de 
parênteses lembram 

ondas sonoras se 
propagando.

Audiodescrição: 
Símbolo internacional 

da pessoa com 
deficiência visual. Uma 

pessoa em forma de 
palito na cor preta 

e em perfil caminha 
usando uma bengala.

Audiodescrição: 
Símbolo da pessoa 

com baixa visão. 
Na cor preta, um 

olho seccionado no 
meio por uma linha 
diagonal. A seção 
à esquerda está 

hachurada com linhas 
diagonais paralelas e a 
seção à direita mostra 
metade de uma irís.
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Símbolos e respectivas audiodescrições (elaboradas por  
Sandra Ortiz Rizzotti)

Houve também, ao final abertura para uma rápida discussão e manifes-
tações sobre a atividade como um todo e distribuição para todos os presentes 
do DVD contendo áudio, PDF, Word e TXT da Convenção dos direitos da PcD 
em cordel cantado e declamado; áudio MP3 do texto com descritivo da obra 
Bananas e metal; vídeos com AD da Animação do Porco espinho e da Anima-
ção do vídeo clipe Pra não esquecer e arquivos em áudio de quatorze filmes 
com AD.

Fotografia 5 – Sandra Rizzotti (palestrante de blusa cinza)  
com as participantes da atividade

Fonte – Ozana (2019).

Em reflexão final as pessoas videntes presentes confirmaram que não 
sabiam o que era audiodescrição e afirmaram terem adorado participar da 
sensibilização com o vídeo e da experiência com recursos multissensoriais, 
pois perceberam mais detalhes das obras, além de sentirem emoções trazidas 
pelas memórias aguçadas pela música. Uma das participantes, muito entusias-
mada, chegou a declarar que “eu achava que audiodescrição era uma coisa 
e agora aprendi o que realmente é”. A PcDV apesar de conhecer e vivenciar 
o recurso em filmes e teatro nunca havia experimentado audiodescrição em 
obras de arte e afirmou ter aproveitado muito bem as ADs com os recursos 
multissensoriais.

5 CONCLUSÃO
Realizar este trabalho como continuidade da pesquisa realizada junto à 

monografia Audiodescrição de imagens estáticas em catálogos de exposição 
foi muito gratificante, apesar de constatar que há muita falta de interesse da-
queles que deveriam interessar-se por temas afins às políticas públicas para 
pessoas com deficiência e idosos.

A utilização de audiodescrição com recursos de mediação multissen-
sorial agradou o público e ampliou a compreensão, mostrando detalhes que 
passariam despercebidos. A prática demonstrou eficácia na validação da sen-
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sibilização física (através dos sentidos), a qual contribuiu para um melhor apro-
veitamento na atividade, além de permitir uma sensibilização psicológica com 
ativação de memórias e produção de emoções.

A realização da atividade e o feedback apresentado pelos participantes 
comprovaram que a grande maioria das pessoas sem deficiência não sabem 
o que é audiodescrição: ou nunca ouviram falar, ou confundem com a legenda 
oculta e áudio livro. Isto é um forte indicativo de que há a necessidade de se 
realizar mais divulgação sobre este recurso de acessibilidade, de maneira a 
conscientizar a população vidente sobre a importância do mesmo.

Apesar da pessoa com deficiência visual conhecer o recurso, a sua vas-
ta possibilidade de utilização não é experimentada, pois segundo depoimento 
falta divulgação para a sua utilização por pessoas videntes. 

Assim, atividades como esta devem ser oferecidas com maior frequência.
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O CINEMA VAI À ESCOLA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS

aParecida leiTe

1 INTRODUÇÃO
Diante de tantos temas relevantes apresentados durante o Curso, foi 

difícil escolher um que me possibilitasse divulgar o recurso da audiodescrição 
em um espaço de tempo extremamente curto.

Quando estudei o módulo que tratava de audiodescrição na contação de 
histórias, pensei em selecionar um livro infanto-juvenil e desenvolver ativida-
des com alunos do Instituto Benjamin Constant. Ao estudar o módulo 10, decidi 
visitar o Planetário da Gávea no Rio de Janeiro para mostrar que as pesso-
as com deficiência visual podem compreender a astronomia, desde que lhes 
sejam oferecidos recursos de acessibilidade. Pretendia utilizar o exemplo do 
menino Gabriel no Planetário de Santo André citado no módulo 10. No entanto, 
em virtude de uma viagem há muito marcada para Cuiabá, a fim de acompa-
nhar o meu esposo, Maurício Lima, que joga xadrez pela Federação Brasileira 
de Xadrez para Deficientes Visuais, não tive tempo hábil para realizar visitas 
prévias a tais instituições.

Conversei com uma amiga que é professora da rede municipal de Cuia-
bá sobre minha situação e com interesse em desempenhar meu papel de “for-
miguinha” na edificação da Audiodescrição no universo da inclusão, encontrei 
uma solução. Quando finalizei meu relato para minha amiga, ela me sugeriu 
desenvolver uma atividade no Instituto de Cegos do Estado do Mato Gros-
so durante minha estadia em Cuiabá. E me expôs a escassez de produtos e 
eventos acessíveis para pessoas com deficiência visual em toda a região. Ime-
diatamente, aceitei o desafio e entrei em contato com a instituição para saber 
se havia interesse na proposta de exibir um filme com audiodescrição, do qual 
gosto muito. De pronto, recebi a resposta positiva e a disposição para viabilizar 
condições necessárias para a realização da atividade. Bem, eu acabara de 
assumir a responsabilidade de apresentar e divulgar a audiodescrição que são 
meus maiores objetivos nessa empreitada. Contudo, não queria apenas exibir 
o filme, mas, pretendia motivar a todos, independentemente de terem defici-
ência visual, a batalharem pela disponibilização do recurso em qualquer even-
to visual. Concluí que uma roda de conversa seria bem adequada aos meus 
objetivos. Considero de extrema valia conhecermos um pouco da história do 
ICEMAT, por isso, destaco aqui alguns dados que obtive através de material 
publicado na internet e de diálogos informais com algumas pessoas que viven-
ciam diretamente tudo que acontece no instituto, que é considerado por meus 
interlocutores, “uma escola de vida”, sendo comparado a um lar, como intitula 
um artigo da jornalista Juliana Alves. Neste artigo, ela colhe depoimentos de 
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pessoas que falam do funcionamento do ICEMAT, ao longo de seus 40 anos 
de existência, que completou em 25 de abril último.”É a nossa segunda, ou até 
mesmo a primeira casa. Geralmente as pessoas pensam que é um lugar triste, 
quando elas vêm para cá acabam se surpreendendo porque não tem essa tris-
teza”, declara Udeilson César de Arruda, presidente do Instituto dos Cegos de 
Mato Grosso (ICEMAT). Udeilson é cego, casado e tem 28 anos. Ele nos conta 
que até 1978 os cegos da região deveriam seguir para Campo Grande (MS) 
e frequentar a escola local, pois era a mais próxima. Devido às dificuldades 
enfrentadas, Antônio Vicente Magalhães Neto, junto de outros membros da 
sociedade cuiabana, fundou o ICEMAT.

Atualmente a sede do instituto está situada na Rua 48, Quadra 17. Lote 
01, CPA 3, Setor 4, bairro Morada da Serra. Um ambiente tranquilo, grande, 
adaptado aos deficientes que conta com uma pequena academia, quadra po-
liesportiva, salas de informática, biblioteca, capela, refeitório e outros espaços 
para receber os frequentadores.

A vice-presidente da entidade, Natalícia Maia, 61 anos, frequenta o insti-
tuto desde a sua fundação em 1979. Ela perdeu a visão ainda na infância, aos 
quatro ou cinco anos, devido a uma conjuntivite severa, que foi tratada com um 
remédio errado. Formada em pedagogia, foi cedida ao ICEMAT pelas Secreta-
rias Municipal e Estadual de Educação de Mato Grosso, aonde trabalhou por 
25 anos. Hoje, trabalha como voluntária na Entidade. Ela diz:

Aqui estamos ajudando a aprender como se vestir, como comer, como 
andar, para eles terem uma vida mais digna. Eu falo sempre que é atra-
vés do estudo, do conhecimento, que você consegue ser alguém. E a 
gente não tem visão e as pessoas acham que visão é tudo. É importante, 
mas se você não tem, outra coisa se sobressai. 

Udeilson explicou que entre tudo que é ofertado, algo que chama muito 
a atenção é o acesso a informática. Muitos não compreendem como um defi-
ciente visual pode acessar a internet e utilizar sozinho um computador. “Essa 
inclusão digital é o que chama bastante atenção”. E além de fornecer atendi-
mento escolar e profissional, o local conta com casa e comida para os deficien-
tes que são do interior e não tem onde ficar. Até 2018 o local servia de internato 
apenas para os homens, mas este ano a regra mudou. Informa Udeilson:

Nós notamos que era uma injustiça social, já que também existem mu-
lheres cegas e muitas delas precisam desse acolhimento também. Ho-
mens e mulheres que vêm do interior, buscando uma inclusão na socie-
dade. Atualmente temos seis homens e dua3 mulheres que moram aqui 
na sede.
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Aulas, cursos, práticas esportivas, danças e música ofertadas pelo ICE-
MAT são ministradas por professores capacitados e cedidos pelas Secretarias 
Municipal e Estadual de Educação. Aos que têm dificuldades para se locomo-
ver, é ofertado um ônibus especial para buscar e levar seus alunos de casa 
ao Instituto. Atualmente 213 alunos estão matriculados e frequentam as ati-
vidades durante a semana, em horários distintos. Para fazer matrícula basta 
levar até a sede um laudo médico que comprove a deficiência e realizar o 
procedimento. Não tem um limite de vagas. A Entidade é filantrópica, sobrevive 
de doações da comunidade e parcerias com empresas. Para colaborar com o 
trabalho basta entrar em contato com o Instituto através do telefone (65) 3646-
1400. Udeilson finaliza “O nosso trabalho, aqui no Instituto, é trazer as pessoas 
para cá e mostrar que a vida deles não chegou ao fim ainda”.

Como o ICEMAT trabalha em regime de contraturno para atender aos 
alunos com deficiência visual matriculados nas redes municipal e estadual, 
proponho que inclua as equipes pedagógicas e os estudantes dessas escolas 
nas atividades com audiodescrição. O resultado será benéfico para todos que 
reconhecerão na AD um eficaz recurso de acessibilidade não apenas para 
pessoas com deficiência visual, mas para todos os envolvidos no processo de 
ensino-aprendizagem, porque viabiliza a ampliação de entendimento de mun-
do, propiciando a real inclusão de todos.

Insiro nesse trabalho duas fotos tiradas no dia 22 de maio, quando apre-
sentei a atividade. A primeira foto encerra a seção Metodologia.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Não há dúvidas de que a audiodescrição propicia a quebra de barreiras 

informacionais e comunicacionais, entretanto, antes de buscar o rompimento 
de tais barreiras, mister se faz destruir as barreiras atitudinais, que reforçam o 
tratamento preconceituoso e excludente como nos esclarece o Professor Ro-
meu KazumiSassaki ao abordar o problema das terminologias incorretas que 
resultam em atitudes e medidas preconceituosas. Ele afirma que é necessário 
utilizar as terminologias corretas para identificar pessoas e nomear deficiên-
cias, dentro da perspectiva inclusiva. Ele nos alerta para o fato de que estereó-
tipos e estigmas não devem ser relevados, sob o argumento de que não houve 
a intenção de discriminar pessoas, relegando-as a um papel de subjugação 
por preconceber como “incapazes”, de emitir opiniões, produzir sua forma de 
pensar, agir e reagir diante questões em qualquer âmbito.

A audiodescrição permite que as pessoas com deficiência visual com-
preendam com clareza o que lhes é apresentado apenas através de imagens. 
Não obstante, gostaria de ressaltar que o audiodescritor atua como um media-
dor e não como um intérprete, porque se assim o fizer, estará interferindo, ou 
melhor, menosprezando a capacidade da pessoa com deficiência, que precisa 
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apenas que as imagens sejam traduzidas, sem interferências, sem ruídos, sob 
pena de não conseguirem compreender as mensagens imagéticas.

Nesse sentido, recorremos aos ensinamentos da Profa. Lívia Motta, 
quando conceitua a audiodescrição como:

Uma atividade de mediação linguística, uma modalidade de tradução 
intersemiótica, que transforma o visual em verbal; um recurso de aces-
sibilidade comunicacional que amplia o entendimento das pessoas com 
deficiência visual por meio de informação sonora;um recurso de tecno-
logia assistiva, considerando que promove a inclusão, autonomia e a 
participação em igualdade de condições.

A professora complementa ainda que a audiodescrição amplia o reper-
tório e o conhecimento de mundo tanto do audiodescritor quanto do usuário. 
Por fim, aponta a AD como um efetivo Instrumento de inclusão cultural, social, 
escolar e profissional.Como público alvo da audiodescrição, além das pessoas 
com deficiência visual, Lívia identifica as pessoas com deficiência intelectual, 
idosos, disléxicos, autistas, pessoas com déficit de atenção e outros. Ela si-
naliza que através da audiodescrição as pessoas sem deficiência ampliam o 
senso de observação e o entendimento de eventos visuais, ou seja, tornam-se 
também beneficiárias do recurso.

Dentro da perspectiva inclusiva, não há como o processo de ensino-
-aprendizagem lograr êxito se não levar em consideração todos os tipos de 
diversidade, como salienta Ferreiro:

É indispensável instrumentalizar didaticamente a escola para trabalhar 
com a diversidade. Nema diversidade negada, nem a diversidade isola-
da, nem a diversidade simplesmente tolerada.Também não se trata da 
diversidade assumida como um mal necessário ou celebrada como um 
bem em si mesmo, sem assumir seu próprio dramatismo. Transformar 
a diversidade conhecidae reconhecida em uma vantagem pedagógica: 
este me parece ser o grande desafio do futuro (FERREIRO, 2001 apud 
LERNER, 2007).

Na verdade, esse futuro chegou rápido, alavancando medidas de co-
nhecimento e reconhecimento dessas diversidades e criando soluções para, 
de forma respeitosa, sanar questões prejudiciais à compreensão de cada uma 
delas. As diversidades, na ótica de Ferreiro representam uma vantagem peda-
gógica porque ampliam as possibilidades de construção de um mundo verda-
deiramente inclusivo.

As diversidades não devem ser encaradas como adversidades. As 
imagens desempenham um papel importante no processo de aprendizagem, 
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porque ilustram, provocam reflexões e emoções, estimulam, motivam, promo-
vem a curiosidade, completam e antecipam os sentidos que serão construídos 
pela leitura, contribuindo para o entendimento do próprio texto. Cientes da im-
portância da linguagem e do papel das imagens e conhecedores da audio-
descrição como ferramenta pedagógica, os professores poderão completar o 
discurso escolar com informações descritivas que permitam a visualização, a 
leitura mais crítica dos elementos imagéticos, com consequente ampliação do 
entendimento, motivação, participação, e repercussão positiva no processo de 
aprendizagem de todos os alunos.

O professor e consultor em audiodescrição Felipe Leão Mianes afirma 
que não é apenas a escassa formação dos professores a única razão para jus-
tificar os fracassos deflagrados da educação inclusiva. Ele atribui o problema 
à falta de acessibilidade arquitetônica e atitudinal da comunidade escolar, bem 
como o acesso a materiais adaptados desses alunos.

O professor Mianes mostra como desenvolveu um programa de forma-
ção de professores para utilizar a audiodescrição como ferramenta pedagógica 
com vistas a alcançar uma educação mais inclusiva. Mianes chama a atenção 
para o fato de que as políticas públicas que obrigam o ingresso de alunos com 
deficiência na rede regular de ensino não apresentam medidas inclusivas no 
momento de acolhimento desses alunos, bem como iniciativas de incentivo 
para sua permanência e conclusão dos estudos de forma satisfatória, que lhes 
sirvam de base para dar continuidade aos estudos e/ou ingressarem no mer-
cado de trabalho.

Segundo Mianes, o professor deve se valer de instrumentos como fil-
mes, textos, softwares para a transmissão dos conteúdos. Para os alunos que 
necessitam de adaptação de tais instrumentos, o professor deve preparar e 
organizar todo o material. É importante que o professor não se sobrecarregue 
nessa tarefa. Deve estar diretamente conectado às equipes especializadas, de 
acordo com que estabelece a LDB.

O professor Mianes considera a escola como um dos meios mais im-
portantes e potencialmente eficazes de divulgação da audiodescrição, desde 
a descrição de um gráfico, passando por um filme exibido em sala de aula até 
um evento cultural realizado dentro ou fora da escola. Ele destaca que um 
professor não atua como um audiodescritor completo, porque seu papel não é 
esse, mas, sim, cabe a ele saber utilizar a audiodescrição como um instrumen-
to informativo e não tradutório. Denominada por Mianes como “Audiodescrição 
Instrumental”.

Vergara adota a expressão “Audiodescrição didática” como sinônimo de 
para “audiodescrição instrumental”. Segundo ele, 

O objetivo da audiodescrição didática é oferecer ao aluno cego o mesmo 
conhecimento oferecido ao aluno que enxerga. O aluno com deficiência 
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visual na sala de aula inclusiva tem o direito de aprender os conteúdos 
escolares ensinados com imagens como o fazem seus colegas sem de-
ficiência visual; isso pode ser feito com uma audiodescrição que tenha 
fins didáticos (VERGARA-NUNES, 2016, p. 161).

Mianes alerta para o cumprimento das regras normatizadas pelo MEC, 
em 2023, que estabelecem parâmetros a serem seguidos na descrição de ima-
gens de livros didáticos.Além dos materiais didáticos, o ambiente escolar tam-
bém deve ser apresentado aos alunos com deficiência visual com a finalidade 
de que consigam circular com autonomia em todos os espaços físicos, bem 
como emitir opiniões e fornecer sugestões sobre os assuntos que envolvam 
toda a comunidade escolar. É importante que haja uma aproximação entre os 
alunos com deficiência dos sem deficiência, que poderão atuar como mediado-
res na apresentação dos espaços físicos, das descrições de imagens de livros 
didáticos, da descrição de filmes e outros produtos audiovisuais.

Por fim, Felipe Mianes compartilha um dado alarmante sobre a audio-
descrição como ferramenta pedagógica: 

Conforme consulta realizada nos demais documentos a audiodescrição 
não consta sequer como possíveis tecnologias e recursos de acessibi-
lidade assistivos a serem empregados pelas escolas. Nem mesmo na 
Base Nacional Curricular Comum apresentada em 2017 contem qual-
quer referencia à audiodescrição, ainda que na Lei Brasileira de Inclu-
são, Lei 13146/2015, já exista referencias a elas em áreas como a cul-
tura e de acesso á informação. Ou seja, enquanto a audiodescrição não 
estiver presente no cenário das políticas públicas, dificilmente será pos-
sível ampliar sua divulgação e implementação. 

Ele propõe que nos cursos de licenciatura, haja uma disciplina específi-
ca sobre a audiodescrição como recurso pedagógico para solucionar a ques-
tão da formação dos professores.

4 METODOLOGIA
Convidei a audiodescritora matogrossense Thayana Bruno para partici-

par da atividade que de pronto aceitou. Agendei o encontro para o dia 22 de 
maio último e enviamos um áudio convite para o whatsapp de todas as pesso-
as, de acordo com a listagem que recebemos. Todas confirmaram presença na 
nossa “Sessão Pipoca Matinal” para assistem ao filme Vermelho como o Céu. 
Incluímos no convite os seguintes dados sobre a obra:Vermelho Como o Céu 
(Rosso Come ilCielo). Gênero: Drama. Diretor: Cristiano Bortone. Duração: 96 
minutos. Ano de lançamento: 2006. País de Origem: Itália. Idioma do Áudio: 



137

Português. Audiodescrição: Flávia de Oliveira Machado – TV Aparecida – SP. 
Sinopse: Vermelho Como o Céu é inspirado na história real de Mirco Mencacci, 
cego desde a infância, e hoje um dos mais reconhecidos e atuantes editores 
de som da Itália. O filme retrata a saga de uma criança cega, durante os tur-
bulentos anos 70, lutando contra tudo e todos para alcançar seu sonho e sua 
liberdade.

No Instituto David Chiossone de Gênova, uma escola especializada 
para cegos, Mirco encontra um antigo gravador de som e uns poucos rolos 
usados e descobre que, cortando e juntando pedaços da fita, consegue criar 
pequenas “histórias sonoras”. Um novo mundo se abre para ele.

Na manhã de 22 de maio chegamos e eu e Thayana no instituto. Fomos 
recebidas por professores e alunos com expressivo entusiasmo. Antes 
de iniciarmos a exibição do filme, projetamos o curta-documentário Rompendo 
Barreiras, que mostra clara e sucintamente a rotina e objetivos do ICEMAT. 
A audiodescrição deste documentário é resultado de uma atividade proposta 
em uma oficina ministrada por mim e Thayana em 2018. Na primeira foto que 
registra minha atividade no ICEMAT, está projetada na tela da TV a imagem 
de Thiago Lima, um rapaz cego, que é revisor de Braille da Instituição e atleta 
renomado de goalball dentro e fora de Mato Grosso.

Fotografia 1

Fonte – A autora (2019).

Descrição da imagem: Foto do mini-auditório do ICEMAT. De pé, à frente da 
platéia de professores e alunos, a consultora em Audiodescrição Cida Leite 
e a audiodescritora Thayana Bruno. Cida tem os cabelos loiros médios até 
os ombros, pele bronzeada e usa óculos escuros e roupa clara estampada. 
Thayana tem cabelos pretos cacheados e pele clara. Usa jaqueta preta sobre 
blusa estampada. Atrás delas, um monitor de TV de 43 polegadas ligado com 
a imagem de um jovem no pátio do ICEMAT. 
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5 RESULTADOS
Antes e depois da exibição do filme, tive a oportunidade de conversar 

com alguns estudantes de diferentes faixas etárias. Conheci um menino de 
10 anos, que tem uma deficiência intelectual associada à visual. Ele me disse 
que seus professores são melhores que seus familiares e que seus colegas o 
tratam bem. Conversei também com uma jovem de 25 anos natural de uma 
cidade do interior do estado. Ela está concluindo o curso de Pedagogia na 
Universidade Estadual, mas, teve que vir para a Cuiabá para fazer estágios 
obrigatórios. Ela me disse que se não fosse o ICEMAT, não teria condições 
de finalizar a graduação, porque não tem condições de se manter financei-
ramente. Além do mais, está aproveitando para ler o acervo em Braille que a 
biblioteca do Instituto disponibiliza por empréstimo. Disse ainda que a nossa 
“Sessão Pipoca” foi a primeira atividade de lazer que estava frequentando, 
desde que chegou, em março deste ano. Conheci a história de um rapaz, tam-
bém do interior. Contou-me que já concluiu o ensino médio e que se dedica 
exclusivamente ao judô porque quer ser um atleta de ponta para competir nas 
Paralimpíadas. Ele se mostrou mais empolgado quando meu esposo, que tem 
baixa visão e é ex-atleta de judô paralímpico, incentivou-o a se dedicarem o 
máximo a este esporte, mas, que não deixasse de conciliar com os estudos.

À medida que ia me aproximando das histórias contadas por seus au-
tores, constatava que não poderia estar em outro lugar, realizando outra ativi-
dade de conclusão deste Curso, porque além de me contarem suas histórias, 
queriam também escutar as minhas. Contei-lhes todas as minhas dificuldades 
e tudo que fiz para superá-las. Coloquei-me à disposição para continuarmos 
dialogando, mesmo que a distância. Pedi que nunca deixassem de batalharem 
por seus sonhos pessoais e profissionais, assim como fiz eu, assim como fez 
Mirco, o protagonista do filme.

Trinta e cinco pessoas assistiram ao Vermelho como o Céu, das quais, 
trinta têm deficiência visual. Mas, toda a platéia estava emocionada com os 
diálogos entre os meninos na escola, com os sofrimentos dos pais de Mirco, 
com a tristeza do menino quando percebeu que não enxergava mais nada, 
com sua criatividade e com o feliz desfecho da trama. Todos aplaudiram, como 
se Mirco estivesse ali! Ele não estava, mas, eu sim, tão emocionada como em 
todas as vezes em que assisto a esse belíssimo filme e pude constatar que 
também acertara nessa escolha.

Iniciei a roda de conversa com as indagações previamente elaboradas:
1ª. Gosta de filmes? Tem preferência por algum gênero?
Das cinco pessoas sem deficiência, três responderam que gostam de 

filmes baseados em fatos reais. Das trinta com deficiência, a maioria disse 
que não sabe se gosta, porque não tem o hábito de assistir a filmes, porque as 
pessoas não têm paciência para “descrever/explicar” as imagens.
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2ª. Caso goste, costuma ir ao cinema? Assiste pela TV ou pela Internet?
A maioria assiste a filmes pela TV ou pela Internet. Ressalto o depoi-

mento de uma mulher que não assistia a filmes desde que ficara cega, aos 52 
anos de idade. Ela expressou sua emoção e pediu para haver exibições de 
filmes com audiodescrição no ICEMAT, regularmente.

3ª. Se o filme Vermelho como o Céu não estivesse audiodescrito, 
conseguiria acompanhar com autonomia cada cena?

Essa pergunta foi feita exclusivamente para as pessoas com deficiência, 
que responderam que não conseguiram acompanhar o filme sem audiodescri-
ção. As sem deficiência disseram que não teriam observado alguns detalhes 
se não fosse a audiodescrição, como por exemplo, a cena em que Mirco está 
deitado no dormitório sozinho. Ele aperta o interruptor da luz repetidamente e 
começa a chorar porque não consegue ver se a luz está acesa ou apagada.

4ª. O que acha que poderia ser feito para os filmes serem audiodescritos?
Todos opinaram no sentido de haver exigência para que a audiodes-

crição fosse inserida nos filmes exibidos nos cinemas e nos outros canais de 
transmissão.

6 CONCLUSÃO
Compartilho com vocês uma foto que tirei já na saída do ICEMAT. Na-

quele momento, eu estava sorridente, porque tinha a sensação de missão 
cumprida. Cumprida diante de todos que participaram da atividade e solicita-
ram mais filmes com audiodescrição. Missão cumprida por conseguir desen-
volver a minha atividade final dentro de uma escola, que jamais havia passado 
por essa experiência.

Fotografia 2

Fonte – A autora (2019).

Descrição da imagem: Foto da Consultora em Audiodescrição Cida Leite sor-
ridente à direita da placa do ICEMAT. A placa é metálica, com as inscrições em 
dourado. No canto superior esquerdo, a representação da letra “e agudo” em 
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braille com a sigla ICEMAT abaixo. Em caixa alta, “INSTITUTO DOS CEGOS 
DO ESTADO DE MATO GROSSO. Construído com recursos: ICEMAT/LBA/
MEC. Biênio 91/92 – chapa – disposição e trabalho. DINA MARIA BRÁZ DE 
MORAES, Presidente. NATALÍCIA MAIA CANHETE, vice-presidente. 

Meu estado de contentamento só não é completo porque sinto que ainda 
estamos galgando os primeiros passos rumo a uma sociedade verdadeiramen-
te inclusiva. Aprendi que é de nossa responsabilidade apresentar e divulgar a 
audiodescrição como atividade de mediação, seja em forma de tradução visual 
ou ferramenta pedagógica inclusiva. Tenho certeza disso devido às reflexões e 
análises trazidas durante todo o curso em forma de textos, vídeos e atividades 
propostas.

Desejo que tenhamos mais oportunidades de nos capacitarmos para 
fazer o melhor em prol da audiodescrição em qualquer área do conhecimento.
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AUDIODESCRIÇÃO E ESTUDO DO MEIO: A EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA ESCOLA ESPECIAL

daiane da cunha Barroso

1 INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem por objetivo relatar a aplicação da audiodescrição em 

uma atividade pedagógica com alunos de uma escola especial, no Parque Na-
tural Verde Vale, no município de Rio Bonito, RJ.

O passeio ocorrido no dia 21 de maio de 2019, contou com a participa-
ção de 4 alunos do Centro de Educação Especial José Reis. A seleção dos alu-
nos foi feita com auxilio da equipe técnica da escola, que mediante autorização 
dos responsáveis, avaliou previamente as condições de acessibilidade do lo-
cal, e a predisposição física e emocional dos alunos em participar da atividade.

2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA ESPECIAL
O Centro de Educação Especial José Reis, localizado no centro da cida-

de de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, realiza atendimento em rede, 
com a escola regular e demais secretarias para atender alunos com deficiência 
múltipla, de diferentes localidades da cidade, matriculados no primeiro segui-
mento do ensino fundamental. 

Entende-se por deficiente múltiplo – pessoas com duas ou mais defici-
ências associadas. Nesse caso, adquire relevância essencialmente trabalhar 
a esfera psicomotora, com ações que garantam o desenvolvimento integral, a 
partir de características individuais. 

A associação mico-leão-dourado em convênio com as prefeituras de 
Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, selecionou 39 
professores da rede pública nas cidades de ocorrência do mico- leão -doura-
do, para 9º turma do programa de formação ambiental Redescobrindo a Mata 
Atlântica (2019).

Os professores selecionados a participar do programa, desenvolvem 
projetos de educação ambiental, para aplicar em sala de aula.

Atuando como cursista no referido programa de formação ambiental, e 
como professora ledora e transcritora de Braille no Centro de Educação Espe-
cial José Reis, desenvolvemos na escola o projeto Meio Ambiente: Interligando 
Sentidos.

O projeto, com duração de 3 meses, objetiva, através da integração 
sensorial, despertar e desenvolver as capacidades potenciais dos alunos, fa-
vorecendo funcionalmente interações e inter-relações entre os alunos, e os 
elementos que compõe o meio ambiente. 
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Segundo Lira (2014), a integração sensorial auxilia o indivíduo na aqui-
sição ou regulação de uma modulação no seu processamento sensorial, de-
senvolvendo as funções de interação, comunicação, brincar, atividades de vida 
diária, mobilidade , dentre outras.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
A acessibilidade é um tema que está diretamente relacionado à prá-

tica da inclusão. Para Borges (2016, p. 1) a idéia de acessibilidade e sus-
tentabilidade é trabalhada para pensar novas concepções pedagógicas que 
conectem saberes individuais e coletivos a partir da compreensão de que o 
meio ambiente é um direito de todos, inclusive das pessoas com deficiência. 
Nessa, perspectiva, a audiodescrição, como recurso de acessibilidade comu-
nicacional,amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos 
os tipos de eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou religiosos, 
por meio de informação sonora. Transformando 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 entendimento de pessoas com deficiência in-
telectual, idosos, pessoas com déficit de atenção, autistas, disléxicos e outros 
(MOTTA, 2019, p. 5).

A audiodescrição quando ocorre em resposta ao respeito aos direitos 
das pessoas com deficiência, e demais indivíduos que dela queiram se utilizar, 
é marcada por uma necessidade sociocomunicativa, situada num propósito 
comunicativo vinculado a constituição de uma sociedade de todos (TAVARES; 
BONA; SILVA; CARVALHO; VIANA, 2010).

4 METODOLOGIA 
Para Lopes e Pontuschka (2009, p. 179), o estudo do meio é uma me-

todologia de ensino interdisciplinar, na qual se buscam alternativas a compar-
timentalização do conhecimento escolar.

Tendo como ponto de partida a reflexão individual e coletiva sobre as 
práticas pedagógicas desenvolvidas ,o estudo do meio desempenha função 
integradora do trabalho educativo da escola, construindo um currículo mais 
significativo para o aluno.
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Perfil dos participantes

Identificação Idade Diagnóstico

Daniel 6
anos

Encefalopatia crônica
CID:G80

João Vitor 17
anos

Síndrome de Down
CID:Q90.9

Nathan 10
anos

Encefalopatia crônica
CID G80/Q02

Pedro Lucas 12
anos

Encefalopatia crônica e ce-
gueira congênita

(CID: G80/Q11/Q 04.0).

Fotografia 1 – Parque Natural Verde Vale, participantes do estudo do meio

Fonte – A autora (2019).

Antes de realizar com os alunos o estudo do meio, a equipe pedagógica 
avaliou as condições de acessibilidade do local, e solicitou previamente a au-
torização dos responsáveis.

Atentos também a previsão do tempo, sabíamos que com chuva o pas-
seio seria inviabilizado. Antes de sairmos, conversamos com os alunos sobre 
a proposta, e explicamos como seria feito o percurso. Tarde ensolarada, céu 
azul, com poucas nuvens, saímos com os alunos no transporte escolar. 

Fizemos a audiodescrição do percurso da escola até ao parque, e na 
chegada, descrevemos as espécies de árvores da mata Atlântica, insetos,co-
res e formas das plantas nativas, ampliando o reconhecimento de mundo que 
possuem.

O primeiro contato dos participantes que realizaram o estudo do meio , 
no Parque Natural Verde Vale conduziu uma exposição livre para experimen-
tação das sensações. Os alunos colocaram os pés na grama, e na areia, sen-
tiram as texturas, cheiro das plantas, ouviram o som da cachoeira e o canto 
dos pássaros.
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Fotografia 2 – Audiodescrição dos elementos da cachoeira.  
Sentindo a temperatura da água.

Fonte – A autora (2019).

5 RESULTADOS 
A pessoa com necessidades educacionais especiais se beneficia das 

interações sociais e da cultura na qual está inserida, sendo que essas intera-
ções, se desenvolvidas de maneira adequada, serão propulsoras de media-
ções e conflitos necessários ao desenvolvimento pleno do indivíduo (SILVEI-
RA; NEVES, 2006, p. 79)

O conhecimento deve, outros sim, ser percebido não como algo determi-
nado e acabado, mas como o produto da co-construção gerado pela interação 
entre o indivíduo, o meio físico e as relações humanas. 

O tempo de aprendizagem do deficiente múltiplo, percebido como edu-
cando com necessidades educacionais “mais acentuadas” é concebido de 
forma única e particular, e não prevê respostas imediata.

6 CONCLUSÃO
A audiodescrição é fundamental para a inclusão das pessoas com defi-

ciência, e possibilita novos aprendizados e experiências, ao permitir acesso à 
ambientes, peças teatrais, filmes, seminários, museus entre outros. 

Este trabalho permitiu, ajudar na divulgação da importância da audio-
descrição , no contexto escolar, e nos beneficios de sua utilização como ferra-
menta de apoio a pessoas com deficiencia visual, dificuldade de aprendizagem 
e deficiência intelectual no processo de percepção, compreensão e fixação das 
informações mais importantes.
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AUDIODESCRIÇÃO COM FILME NO CONTEXTO ESCOLAR: 
RETROSPECTIVA, ANÁLISE E DISCUSSÕES.

elizaBeTh ferreira caMPos BarBosa

1 INTRODUÇÃO
A audiodescrição (AD) é um dispositivo linguístico que descreve ima-

gens ou cenas, capazes de traduzir o visual em palavras para pessoas com 
deficiência visual. O propósito desta pesquisa é fazer algumas reflexões sobre 
a necessidade do uso desta técnica no contexto escolar, em nível de Educa-
ção Básica, considerando-a uma tecnologia necessária para a atual inclusão 
educacional. 

Percebe-se a necessidade de programas de formação continuada de 
professores, com o propósito de incluir a audiodescrição, como tecnologia as-
sistiva e, acesso a linguagem imagética.

Destaca-se, ainda, a legislação brasileira, que garante o acesso a edu-
cação, a profissionalização, a informação, enfim, a todos os brasileiros o direto 
de usufruirem de direitos e deveres, que atendam a todas as pessoas.

Por ser a autodescrição (AD) um instituto recente na realidade brasi-
leira, prestigiou-se, o uso de materiais bibliográficos de referência nacional. 
Entretanto, ao passo que a pesquisa foi avançando, notou-se a dificuldade 
em encontrar materiais específicos sobre o tema. Afinal, trata-se de um tema 
novo. Motivo que levou o estudo a buscar como fonte subsidiária, materiais 
disponibilizados na rede mundial de computadores e em sítios especializados. 

Além desta “Introdução”, este trabalho contém ainda outras quatro se-
ções distribuídas na seguinte ordem: aporte teórico, o percurso metodológico 
da pesquisa, bem como os resultados e sua discussão. Seguida, pelas consi-
derações finais.

Ciente da magnitude do tema e sua relevância, o estudo não conseguirá 
esgotar a temática, entretanto, buscará apresentar de forma sistematizada os 
elementos da autodescrição e sua contribuição no dia a dia dos deficientes 
visuais e, demais grupos que dela se beneficiam. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O referencial teórico tem por “fundamentoas atividades de estudo de 

conceitos relevantes para a problemática” (BONIN, 2011, p. 5). E, é neste pon-
to que a pesquisadora com base no aporte teórico, digo, os conceitos adequa 
o com os estudos, permitindo assim uma reflexão consistente.

Com base nisto, tem-se por audiodescrição (AD) um recurso comunica-
cional capaz de garantir acessibilidade, já que transforma o visual em verbal. 
Por meio desta tecnologia se amplia a compreensão e o acesso à educação, 
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cultura e informação de pessoas cegas ou com baixa visão e, permite sua 
inclusão na sociedade.

Para Motta (2010, p. 12), a AD é aplicada

[...] em eventos culturais, gravados ou ao vivo, como: peças de teatro, 
programas de TV, exposições, mostras, musicais, óperas, desfiles e es-
petáculos de dança; eventos turísticos, esportivos, pedagógicos e cientí-
ficos tais como aulas, seminários, congressos, palestras, feiras e outros, 
por meio de informação sonora.

E, no âmbito familiar a autonomia pode ser ainda maior, pois “há libe-
ração de familiares e amigos da tarefa de descrever os programas e eventos, 
além da ampliação do repertório cultural” (PACKER; SCHMELIDLER; KIR-
CHNER; FRANCO; SILVA, 2010, p. 24).

A Portaria nº 310 de 27 de junho de 2006, emitida pelo Ministério das 
Comunicações, apresenta o conceito de audiodescrição (AD):

[...]como um recurso de acessibilidade que corresponde a uma locução, 
em língua portuguesa, sobreposta ao som original do programa, desti-
nada a descrever imagens, sons, textos e demais informações que não 
poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiên-
cia visual (BRASIL, 2006, s. p.). 

Destaca-se que as vantagens da utilização da audiodescrição não se 
limitam às pessoas com deficiência visual ou baixa visão, pois visam atender 
“[...] todos aqueles com dificuldades de compreensão de audiovisuais e leitura 
de textos contidos em imagens” (MOTTA; ROMEU FILHO, 2010), como é o 
caso dos disléxicos, idosas, e com de síndrome de Down. Logo, é possível 
atender um público ainda maior.

No contexto histórico do Brasil, a audiodescrição surge pela primeira 
vez, no ano de 2003, com o Festival Internacional de Filmes sobre deficiência: 
Assim Vivemos. 

Após dois anos, em 2005, lançou-se o primeiro DVD com autodescrição, 
“Irmão de Fé”, elaborado pelo Padre Reginaldo Rossi e, no ano de 2008, En-
saio Sobre a Cegueira (FRANCO; SILVA, 2010). Os filmes autodescritos foi o 
marco desta trajetória, que também foi acompanhado pelo teatro e TV aberta.

No tocante a legislação que dispõe sobre o tema, tem-se o compêndio 
de leis que rege as demais normas jurídicas do Brasil, a Constituição Federal 
de 1988, enumerando ser: 

[...] todos são iguais perante a Lei [...]”, estabelecendo normas para que 
a igualdade abarque a todos os cidadãos, bem como que todas as pes-
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soas com deficiência, recebam atendimento educacional especializado, 
habilitação e reabilitação, sendo garantida a eliminação de barreiras, se-
jam elas arquitetônicas, físicas, educacionais ou sociais, facilitando o 
acesso aos bens e serviços coletivos, e forma que não haja nenhum tipo 
de discriminação ou exclusão (BRASIL, 1988). 

Nota-se que mesmo com a lei institucionalizada, a garantiada igualdade a 
todos e o direito ao acesso à acessibilidade, educação, informação, enfim, não 
é uma realidade no Brasil, visto que a maioria dos cidadãos brasileiros convivem 
em contextos geográficos, históricos e culturais muito aquém do desejado. 

Com o propósito de tornar ainda mais viável a socialização dos deficien-
tes em sociedade, surge a Lei da Acessibilidade, nº 10.098, institucionalizada 
no ano 2000,que estabelece a responsabilidade do Poder Público para as “al-
ternativas técnicas que tornassem acessíveis os sistemas de comunicação e 
sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comu-
nicação”, proporcionado ao público alvo o “direito de acesso à informação, à 
comunicação, trabalho à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao 
lazer” (BRASIL, 2000). 

Afim de ampliar a Lei de Acessibilidade, editou-se em 2004, o Decreto 
nº 5.296, dispondo ser necessário adaptações nos aparelhos de televisores, 
para melhor manuseio pelas pessoas com deficiência. Esclarece (PENA; FER-
REIRA, 2011, p. 101) “que atribui-se a Agência Nacional de Telecomunicações 
– ANATEL, a regulamentação de acessibilidade em programas de televisão 
como legendas, audiodescrição e janelas para intérprete de Libras [...] com 
narração em voz de cenas e imagens”. 

Nota-se que para as pessoas com deficiência auditiva,as leis estão sen-
do cumpridas, entretanto, falha para às pessoas com deficiência visual, como 
sinaliza Araujo (2011, p. 82):

No que diz respeito aos surdos e ensurdecidos, a lei foi cumprida, porém 
o mesmo não aconteceu com as pessoas com deficiência visual, já que 
o Ministério das Comunicações vem adiando a implantação da AD (Por-
tarias 403, 466, 661) desde junho de 2008. Enquanto essa implantação 
não acontece, estamos realizando pesquisas que investigam padrões 
de audiodescrição para serem usados no país e promovendo cursos de 
formação de profissionais comprometidos com a acessibilidade. 

Diante dos decretos e leis nacionais estabelecidos para o acesso a cul-
tura, lazer e educação das pessoas com deficiência, é necessário que sejam 
criadas e reformuladas constantemente, ante a dinâmica da sociedade globa-
lizada a qual estamos inseridos.
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Não menos importante são os eventos envolvendo a autodescrição, o 
debate, a busca e ampliação das pesquisas e, investimento em seu executo-
res, isto é, a contínua formação de profissionais, afim de permanecerem na 
contribuição e fortalecimento da implantação e cumprimento das legislações.

Sabe-se que a legislação visa atender a demanda da aplicação e uso da 
audiodescrição no cenário brasileiro, e nos espaços educacionais não poderia 
ser diferente.

Já que a escola é um local onde se constrói saberes e possibilita a for-
mação de cidadãos, em meio a diversidade de alunos, tem-se os alunos com 
deficiência visual, e nela é imprescindível o uso dos recurso de autodescrição, 
tais como: uso de figuras, vídeos e imagens.

[...] o recurso da audiodescrição, considerada uma forma de acessibili-
dade para os alunos com deficiência visual são pouco encontrados nas 
escolas regulares que possuem alunos com deficiência visual. Na maio-
ria das escolas, os vídeos educativos não possuem audiodescrição ou 
professores com formação continuada em audiodescrição para que pos-
sam orientar e auxiliar os professores do ensino comum diante dessas 
situações (SILVA, 2015, p. 5).

Entretanto, nas palavras de Silva (2015) essa técnica, mesmo sendo 
considerada tão importante para que o conhecimento chegue a todos, ainda, 
não está presente nas escolas.

Haja vista a inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares, 
determinada pela PNEE-EI (2008) – Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva, as instituições de ensino se mobilizam 
para adequarem para o recebimento desses grupo de alunos. 

Com a orientação do Ministério da Educação, em implantaro AEE - Aten-
dimento Educacional Especializado, destinado aos alunos com algum tipo de 
deficiência, restou aos professores especialistas na área da Educação Espe-
cial e os que atuam no Atendimento Educacional Especializado, buscarem co-
nhecimentos para atuarem com alunos com variadas deficiências, de modo a 
aplicar as mais diversas técnicas. E, para isso, depende-se de capacitações. 
Que para Silva (2015, p. 7):

As capacitações aos professores especialistas envolvem: Escrita Braile, 
Soroban, Orientação e Mobilidade, Atividades de Vida Diária, Informáti-
ca, Reeducação visual entre outras que auxiliam estes a complementar 
o processo de aprendizagem dos alunos cegos ou com baixa visão.
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Como protagonista primeiro para a formação do indivíduo, tem-se o pro-
fessor. É a este que se incumbe a busca pela adaptação curricular, de mate-
riais e meios pedagógicos, enfim, estes profissionais tem o papel de incluírem 
a todos, e para isto, sugere-se o uso de imagens, vídeos e figuras, tornando 
o aluno com deficiência visual mais propenso a aquisição do conhecimento. 
Neste momento surge, o uso da audiodescrição. 

Esta técnica que faz parte do cotidiano escolar, precisa também fazer 
parte do conteúdo programático dos cursos de capacitação dos professores. 
Pois é por meio dele que será possível descrever cenas, figuras e imagens. 
Esta técnica ou tecnologia assistiva, capaz de realizar uma tradução visual, 
possibilitará a pessoa com deficiência visual aprender ou conhecer, assim 
como as pessoas videntes. 

Segundo Lima (2011, p. 9), a tradução visual na forma de audiodescri-
ção pode ser considerada uma tecnologia assistiva, pois

[...] consiste em uma atividade que proporciona uma nova experiência 
com as imagens, em lugar da experiência visual perdida (no caso de 
pessoas cegas adventícias), e consiste em tecnologia assistiva, porque 
permite acesso aos eventos imagéticos, em que a experiência visual ja-
mais foi experimentada (no caso das pessoas cegas congênitas totais). 
Em ambos os casos, porém, é recurso inclusivo, à medida que permite 
participação social das pessoas com deficiência, com igualdade de opor-
tunidade e condições com seus pares videntes.

A contemporaneidade coloca as pessoas envolvidas, ao passo que pos-
sibilita o acesso as informações, advindas da mais variadas fontes, entre elas: 
produções de revistas, jornais e vídeos, da mídia televisiva, ou acessada pela 
rede mundial de computadores. 

Mas paralelo a essa situação, tem-se que grande parte das pessoas 
com deficiência visual, ainda ficam à margem do acesso às informações, ima-
gens, lazer e conhecimento, principalmente no quesito de descrição das ima-
gens em livros, jornais, revistas, vídeos e dados contidos nos sites publicados 
na internet. 

Por fim, além das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição (AD) 
amplia as possibilidades de acessibilidade, alcançando também às pessoas 
com deficiência intelectual, disléxicos e outros.

3 METODOLOGIA
Aponta-se que nãoháum método que sejamelhor que o outro, o que se 

objetivounesteestudofoiadequar o método ao tema inicialmente proposto, bem 
como, as condições as quais a pesquisa estavasendo realizada. 
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A escolha do filme A Cor do Paraíso, produzido no ano de 1999, sob a di-
reção e roteiro de MajidMajidi, apresenta como atores: MohsenRamezani (Moha-
med), HosseinMahjub (Hashem), Salame Feizi (Franny, avó de Mohammed).

O enredo do filme apresenta o drama de Mahammed, um menino que 
possuideficiência visual e luta para ser aceito pelo seu pai, que considera su-
adeficiênciaumempecilho.

Uma vez delimitado o tema: a autodescrição (AD), no âmbito do contex-
to escolar, paralelo a observação e análise do filme, foipossívelcompreender a 
pertinência do tema, bemdescrever a temática propostacom base na literatura 
editada no Brasil, documentos legais e suahistória no cenário brasileiro.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

CORPUS E LOCUS
Para esta pesquisa, foi utilizado o filme A Cor do Paraíso, produzido no 

ano de 1999, dublado em português e, aplicado na Escola Estadual Mercedes 
Zétola, na cidade de Aragarças – GO, com os alunos do 7º ano A, turno matu-
tino, entre os dias 13 e 18/05/2019, no total de 03 aulas de 50 minutos cada, 
sendo projetado no datashow e notebook da unidade escolar.

PROCEDIMENTO E CRITÉRIO DE ANÁLISE
Em um primeiro momento, já na parte prática, instigou-se os alunos a 

levantar hipóteses e questionamentos sobre o que eles sabem sobre a audio-
descrição.

Em um segundo momento, partiu-se a apresentação de pressupostos 
teóricos a fim de informar lhes sobre o conceito, a função e a importância da 
audiodescrição. Ressalta-se, que o corpus de análise se restringiu exclusiva-
mente a apresentar a autodescrição, com base nos elementos contidos no 
filme, tais como: discussão sobre as cenas audiodescritas, e linguagem fílmi-
ca utilizadas na gravação. E, a atividade lúdica envolvendo a “brincadeira da 
cobra cega”, que ao vendar os olhos, é necessário o apoio de videntes para 
se orientar nos mais simples afazeres e possui um caráter de humanização, 
quando permite ao aluno vidente perceber-se nas mesmas condições daquele 
não consegue enxergar. 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO
Embora a AD exija uma série de habilidades consistente em domínio das 

técnicas efetuadas para audiodescrever, somadas às percepções e vivências 
cotidiana de cada indivíduo os alunos do 7º ano, conseguiram identificar em-
piricamente os aspectos relacionado aos sentimentos e posicionamentos dos 
personagens que se relacionam. De modo, a contribuir para o debate e para a 
ampliação da relevância da AD, em especial no contexto escolar.
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O que leva a considerar que a audiodescrição cumpriu seu papel ao 
ampliar o entendimento e promover a provocação, a reflexão, além de instigar, 
motivar e promover a curiosidade, contribuindo para o entendimento do próprio 
filme, conforme citada por Motta (2015).

Foi constatado pela maioria da turma, os elementos de AD presen-
tes nas cenas do filme. Pode-se citar, por exemplo, quando o pai do menino 
Mohammed dizia para ele ter cuidado no caminho, “vai mais para a direita”, e 
em outra oportunidade, quando ouve o som dos pássaros na praia, ele se julga 
poder comunicar com as aves. A classe concluiu assim, que o menino utiliza 
dos sentidos, como a audição e o tato, para tornar sua comunicação com as 
pessoas e a natureza, eficiente. 

Para os alunos, a aguçada percepção auditiva e tátil do garoto cego, 
auxilia-o a “enxergar” a natureza e as pessoas, tornando-se íntimo dela. E, 
Mohammed passa a construir seu mundo, a partir de sua sensibilidade e, de-
senvolve ao máximo seu “olho interior”.

Tais fatos se confirmam, conforme lição de Hermann Hesse (1919) “Nada 
possolhe dar que jánão exista em você mesmo. Nada possolhe dar a não ser a 
chave e um impulso. Eu o ajudarei tornar visível o seupróprio mundo”.

Mahammed, apesar das rejeiçõessofridas, foi capaz de desenvolver ha-
bilidades que eramcapazes de compensar as dificuldades, afinal o toque das 
mãos e suaacuidade auditiva o permitiam seguir o que seu orientador de car-
pintarialheensinou “o toque delicado o fará ver com o coração”. 

Ao final, os alunos/participantes assumiram a falta de familiaridadecom 
a autodescrição, mas aproveitaram a oportunidade para também cobrar maisa-
cessibilidadeaquelescomdeficiência visual oucombaixavisão, já que “as pesso-
ascomdeficiêncianãotêm de pedir licençaoupermissão para ser incluídas. Têm 
apenas de ocupar seu lugar no universo humano de que fazem parte” (RA-
MOS, 2010, p. 89)

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A AD é maisum entre tantos recursos de acessibilidade que busca tra-

duzir o visual em verbal, de modo a ampliar a compreensão das pessoascom-
deficiência visual, garantindoassim a inclusão dos cegosoucombaixavisão, ao-
acesso de tudo o que é perceptível pelos videntes. Afinal, a Leinº 13.146, de 6 
de julho de 2015, assegura a “toda pessoacomdeficiência o direito à igualdade 
de oportunidades como as demaispessoas e nãosofreránenhumaespécie de 
discriminação”. 

Dessa forma, este recurso utilizado nasescolas, para os alunos defi-
cientes podemalcançarnãosó para os estudantescegos e combaixavisão, mas 
aquelescomdeficiência intelectual, dislexia, déficit de atenção, autistas entre 
outros, a possibilidade de terem a oportunidade de aprendizagem que somen-
tecom técnicas e boas ferramentas, permitemtraduzido o verbal em visual, 
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contribuem para o conhecimento dos alunos e o enriquecimento do agir peda-
gógico dos professoresenvolvidosnesteprocesso. 

A presença cada vez mais constante em nossasociedade de pessoas-
comdeficiência visual ououtraslimitações físicas ounão, nos levam a refletir so-
bre o papel da audiodescrição, recurso de acessibilidade comunicacional que 
amplia significativamente o entendimento, promovendo a inclusão, autonomia 
e a participação em igualdade de condições a todos os cidadãos brasileiros. 
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AUDIODESCRIÇÃO: LÚDICA LINGUAGEM, UMA 
PROPOSTA INCLUSIVA

Mara karine de carValho

1 INTRODUÇÃO 
Costumeiramente ouvimos dizer que o magistério não é um ofício, e sim 

um sacerdócio pois significa total dedicação no exercício da missão mesmo nas 
condições mais adversas. O desafio ainda é maximizado quando há preconcei-
to e barreiras em ações e inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiên-
cia seja nos ambientes de aprendizagem, seja nos espaços sociais e culturais.

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI 2015) trouxe uma série de conquistas para 
as pessoas com deficiência, que agora possuem seus direitos assegurados por 
uma legislação atual e avançada, entretanto, o preconceito e a desinformação 
constituem grandes barreiras para que a inclusão aconteça de forma integral.

O novo milênio trouxe uma realidade totalmente voltada a estimulação 
visual, sendo excessivamente excludente com as pessoas com deficiência vi-
sual. Na era das informações midiáticas e selfs, pessoas cegas e com baixa 
visão acabam marginalizadas e perdem oportunidades de convivência social 
mais integralizada em função do excesso estímulo e apelo visual nas propa-
gandas, na comunicação e na sociedade. Como assistir a um filme, ir ao teatro, 
passear em uma exposição de obras de arte sem poder enxergar? Nesse con-
texto a audiodescrição (AD) surge como um recurso comunicacional assistivo 
que permite acessibilidade a informação visual através da verbalização das 
imagens, em suma, ver através das palavras.

Durante todo o curso de aperfeiçoamento em audiodescrição na escola, 
vivenciamos experiências e relatos com ênfase na utilização deste recurso nos 
ambientes de aprendizagem que enriqueceram nossa formação. Entretanto, 
cabe ressaltar que a AD já é algo extremamente familiar em nossa vida profis-
sional uma vez que ao assumir a missão de promover a educação inclusiva, 
buscar novos recursos e tecnologias é essencial para assegurar essa meta. 
Dessa forma, o primeiro contato de formação com AD ocorreu nos dias 29 e 
30 de outubro de 2015 na Oficina de Audiodescrição para Curtas-metragens, 
ministrada pelas especialistas em AD Patrícia Almeida e Kelly Scoralick, pro-
movida no Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora. 

Essa primeira formação assegurou que através da atuação no cargo de 
educadora social em instituição formadora do terceiro setor, pudéssemos divul-
gar a AD e sua importância nas práticas de inclusão, constituindo dessa forma 
um importante papel nos processos de sensibilização e conscientização do pú-
blico em geral. De modo que em dezembro de 2016, levamos um grupo de 150 
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aprendizes para participar da primeira sessão de cinema com audiodescrição 
em Juiz de Fora, com o filme “Hoje eu quero voltar sozinho”, de Daniel Ribeiro1. 
Além do tema voltado para o público jovem a audiodescrição aberta despertou 
a curiosidade e maior atenção dos expectadores, sendo que na platéia ainda 
haviam 30 pessoas com deficiência visual, alguns da Associação dos Cegos 
de Juiz de Fora. A sessão teve boa divulgação na mídia2 e a repercussão entre 
os expectadores no dia da sessão foi muito positiva3.

Essa experiência inspirou o estudo e a pesquisa dessa temática cul-
minando em conclusão de um curso de extensão universitária da Unicamp 
“Utilização das tecnologias assistivas no acesso aos recursos informacionais” 
de novembro de 2017 a março de 2018. 

Após esse breve histórico, podemos dizer que o presente trabalho versa 
sobre o treinamento e capacitação de quatro pessoas com deficiência visual 
para o mercado de trabalho, através de programa de aprendizagem4. A expe-
riência ocorreu no período de 7 à 31 de agosto de 2018, na Associação dos 
Cegos em Juiz de Fora, apenas com o grupo e posteriormente ocorreu a inte-
gração do grupo em turma regular, constituída basicamente por jovens entre 
16 e 21 anos. Por uma questão de ética profissional não citaremos o nome da 
instituição formadora, focando exclusivamente no trabalho de educação inclu-
siva e nos depoimentos das pessoas beneficiadas pelo projeto.

O projeto surge do empenho e trabalho da assistente social da Associa-
ção dos Cegos, Maria Rachel Miranda, junto ao Ministério do Trabalho através 
do auditor-fiscal José Tadeu Medeiros Lima que desde 2016 tentam inserir 
usuários da associação em programas de empregabilidade. Naquele ano, as 
expectativas foram frustradas em função de uma das empresas que contrataria 
pessoas com deficiência visual optou por desenvolver o projeto em sua unida-
de do Rio de Janeiro. 

Nossa formação e experiência com pessoas com deficiência visual ga-
rantiu um melhor desempenho na elaboração das atividades de treinamento e 
inclusão das aprendizes. Foi esse conhecimento técnico inicial que assegurou 
oportunidades de desenvolver e aplicar técnicas diferenciadas para atender as 
demandas e singularidades desse grupo. Infelizmente, os dados desse traba-
lho são parciais visto que em novembro de 2018 ocorreu nosso desligamento 

1 O evento ocorreu na Sessão Lanterninha dentro da 15ª Edição do Primeiro Plano – Festival de Ci-
nema de Juiz de Fora e Mercocidades em 02/12/2015, a convite da coordenadora da Sessão Lan-
terninha Patrícia Almeida. Disponível em: http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2016/12/
festival-tera-sessao-para-pessoas-com-deficiencia-visual-em-juiz-de-fora.html.

2 Anúncio sobre o evento disponível em: http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/mgtv-1edicao/
videos/v/festival-de-cinema-exibe-filme-com-audiodescricao-pelo-primeira-vez-em-juiz-de-fo-
ra/5488946/

3 Aos 14 minutos do vídeo, reportagem com as impressões de alguns expectadores videntes e não 
videntes. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5490036/

4 Lei de Aprendizagem no 10.097/2000. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10097.htm.
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da instituição formadora e com isso não foi possível dar continuidade a essa 
proposta. Portanto, esse relato estruturado foca especificamente nesse perío-
do de desenvolvimento da nossa proposta inclusiva.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Nossa base teórica é fundamentada na Pedagogia da Autonomia, última 

obra de Paulo Freire, publicada em vida. Uma vez que apresenta propostas 
de práticas pedagógicas necessárias à educação como forma de construir a 
autonomia dos educandos, valorizando e respeitando sua cultura e seu acer-
vo de conhecimentos empíricos junto à sua individualidade. Entretanto, outros 
elementos de influência e adaptação foram acrescentados a nossa fundamen-
tação teórica. 

Por constituir uma reunião de experiências transformadas em pensa-
mentos que buscam a integração do ser humano e a investigação de novos 
métodos, valorizando a curiosidade dos educandos e educadores, condenan-
do a rigidez ética que se volta aos interesses capitalistas e neoliberais, que 
deixam à margem do processo de socialização os menos favorecidos, a es-
colha dessa obra como base deixa clara nossa proposta inclusiva aliada a 
Metodologia do Cuidado5, aplicada com mais ênfase na Educação Infantil e na 
área de Saúde.

Ao explicar suas razões para analisar a prática pedagógica do profes-
sor em relação à autonomia de ser e de saber do educando, Freire enfatiza 
a necessidade de respeito ao conhecimento que o aluno traz para a escola, 
visto ser ele um sujeito social e histórico, e da compreensão de que “formar é 
muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destre-
zas” (FREIRE, 2009). Define essa postura como ética e defende a idéia de que 
o educador deve buscar essa ética, a qual chama de “ética universal do ser 
humano” (FREIRE, 2009), essencial para o trabalho docente.

“Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da 
ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser as-
sumindo-nos como sujeitos éticos [...] É por esta ética inseparável da prática 
educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, 
que devemos lutar” (FREIRE, 2009).

Como eixo norteador dessa prática pedagógica, compreendemos que 
formação é muito mais que formar o ser humano em suas destrezas, competên-
cias ou habilidades, atentando para a necessidade de formação ética dos edu-
cadores, conscientizando-os sobre a importância de estimular os educandos a 
uma reflexão crítica da realidade em que está inserido, estimulando autonomia e 
compreensão de seu aspecto protagonista na construção de seu conhecimento.

5 Refere-se ao tratamento mais humanizado e cuidadoso, que acolhe as pessoas nos processos de 
atendimento.
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Enfatizamos como elementos primordiais, a simplicidade, humanismo, 
bom senso (ética em geral) e esperança, já que na sua visão o capitalismo 
leva a sociedade a um consumismo exacerbado e a uma alienação coletiva, 
através, principalmente, dos veículos de comunicação de massa os quais prio-
rizam o estímulo e o apelo excessivamente visual. O fracasso educacional 
deve-se em particular às técnicas de ensino ultrapassadas, mal aplicadas e 
sem conexão com o contexto social e econômico do aluno, mantendo-se assim 
o status “neurotizante” que as instituições de ensino infligem em seus educan-
dos, assim como a escola que ainda é um dos mais importantes aparelhos 
ideológicos do Estado.

Nesse sentido, nossa proposta de humanização baseada na Metodolo-
gia do cuidado necessita de um suporte comunicacional assistivo, para atender 
um público com deficiência visual. Dessa forma, a AD entra como linguagem 
no processo socioeducativo, construindo uma consciência crítica com relação 
à manipulação política, visando inserção inclusiva no mercado de trabalho e 
adequação nas empresas. Com isso muitos artigos e textos6 da percursora da 
AD no país Lívia Motta foram imprescindíveis para nortear esse trabalho. Um 
breve histórico da saga da audiodescrição remonta o ano 2000 quando a Lei 
de Acessibilidade é sancionada (MOTTA; ROMEU FILHO, 2010), denotando a 
trajetória árdua da luta pela AD e recursos assistivos7.

Ao aliar esses elementos da pedagogia da autonomia, metodologia do 
cuidado e audiodescrição, faz-se necessária uma reflexão crítica sobre a prá-
tica educativa, sem a qual a teoria pode se tornar apenas discurso e a prática 
uma reprodução alienada, sem questionamentos. Defendemos ainda que a 
teoria deve ser adequada à prática cotidiana do educador, que passa a ser 
um modelo mediador de seus educandos, ressaltando que na verdadeira for-
mação docente devem estar presentes a prática da criticidade ao lado da va-
lorização das emoções, algo que a AD enquanto linguagem lúdica se adapta 
perfeitamente a esse contexto.

A “disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a utilização de um 
critério para a recusa do velho” (FREIRE, 2009), estando presente a rejeição 
a qualquer tipo de discriminação são premissas importantes para adequar os 
processos de inclusão. Cabe ainda destacar a importância de propiciar condi-
ções aos educandos, em suas socializações com os outros e com o educador, 
de testar a experiência de assumir-se como um ser histórico e social, que pen-
sa, que critica, que opina, que tem sonhos, se comunica e que dá sugestões. 
Acreditamos que a educação é uma forma de transformação da realidade, que 

6 Fonte de pesquisa de artigos, textos, vídeos e reportagens sobre audiodescrição. Disponível em: 
http://www.vercompalavras.com.br/home.

7 Resumo disponível em: http://www.blogdaaudiodescricao.com.br/a-saga-da-audiodescricao-no-
-brasil
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não é neutra e nem indiferente mas que tanto pode destruir a ideologia domi-
nante como promover sua manutenção.

Nesse contexto e como agente comunicacional e integrador a audiodes-
crição se consolida como “uma atividade de mediação linguística, uma moda-
lidade de tradução intersemiótica, 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 entendimento de pessoas com deficiência in-
telectual, idosos e disléxicos” (MOTTA)8 e desperta nas demais pessoas maior 
atenção ao detalhes e empatia em relação as pessoas que demandam desse 
tipo de tecnologia assistiva.

Tanto a linguagem, discurso e gestos do educador pode repercutir na 
vida do educando em relação a sua afetividade e postura, como também da 
necessidade de reflexão sobre o assunto, pois o ato ensinar exige respeito aos 
saberes do educando. A construção de um conhecimento em parceria com o 
educando depende da relevância que o educador dá ao contexto social, neste 
caso ao mundo do trabalho, a reconstrução de um perfil profissional e estímulo 
da autonomia e protagonismo. Para esta finalidade foi necessário criar e recriar 
as condições para a construção do conhecimento pelos educandos como parte 
de um processo em que os agentes educacionais não se reduzam à condição 
de objeto um do outro, porque ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, um dos 
pressupostos básicos das teorias Construtivistas. 

Temos consciência de que somos inacabados, e esta consciência é que 
nos instiga a pesquisar, perceber criticamente e modificar o que está condicio-
nado, mas não determinado, passando então a sermos sujeitos e não apenas 
objetos da nossa história. Assim, todos devem ser respeitados em sua auto-
nomia sendo, portanto a autoavaliação excelente recurso para ser utilizado 
dentro da prática pedagógica proposta. Educadores e educandos necessitam 
de estímulos que despertem a curiosidade e em decorrência disso a busca 
para chegar ao conhecimento, nesse sentido a AD desperta a curiosidade, o 
interesse e atenção aos detalhes antes dispersos.

Ao propor aliar a AD como linguagem em síntese com a pedagogia da 
autonomia e metodologia do cuidado, é vital que haja bom senso e que seja-
mos coerentes, diminuindo a distância entre o discurso e a prática, pois ensinar 
exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educandos e 
exige também a compreensão da realidade. Ensinar requer a plena convicção 
de que a transformação é possível porque a História deve ser encarada como 
uma possibilidade e não como um determinismo moldado, pronto e inalterá-
vel. O educador não pode ver a prática educativa como algo sem importância, 

8 Trecho disponível em: http://www.vercompalavras.com.br/deficicoes
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sendo preciso lutar e insistir em revoluções e mudanças. Algo que dentro da 
instituição formadora sempre foi tabu, especialmente no tocante ao planeja-
mento das ações inclusivas, sempre muito questionadas e pouco orientadas 
pela coordenação local.

Entendemos que enquanto educador inclusivo não se deve barrar a 
curiosidade do educando, pois é de fundamental relevância o incentivo à sua 
imaginação, intuição, senso investigativo, enfim, sua capacidade de ir além, 
seja qual for a área de formação. Logo, faz-se necessário que conhecimento e 
afetividade por parte do educador se aliem em uma prática pedagógica genui-
namente inclusiva, para que este tenha liberdade, autoridade e competência 
no decorrer de sua prática docente, acreditando que a verdadeira educação 
não está no silêncio dos silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, o que im-
plicaria na autoridade verdadeiramente democrática, algo impensado no mun-
do do trabalho que exige maior adequação aos cargos e cadeias hierárquicas 
de comando.

A prática educativa é um constante exercício em favor da construção e 
do desenvolvimento da autonomia de educadores e educandos, não obstante 
transmitindo saberes, mas dando significados, construindo e redescobrindo os 
mesmos pois fomos programados, mas para aprender e por conseguinte para 
ensinar, intervir e conhecer e para que isso ocorra é necessário uma linguagem 
dinâmica, intensa, maleável e lúdica, que cative e emocione: a audiodescrição.

3 METODOLOGIA 
A instituição formadora que realiza a mediação do contrato entre empre-

sa e aprendiz possui uma metodologia baseada no Construtivismo e Educa-
ção Biocêntrica, tendo um material didático próprio com uma linguagem muito 
voltada para o público jovem, o que é um desafio em se tratando da educação 
para adultos, já que a linguagem e as referências são bastante juvenis. Em 
função da faixa etária das aprendizes, optamos por realizar adequações de 
linguagem e conteúdo a fim de otimizar a motivação do grupo e envolvê-las de 
modo mais efetivo. Nesse sentido optamos por dinâmicas que valorizassem a 
construção de vínculos visando fortalecer o grupo e uma relação de confiança 
mútua educadora-aprendiz, simulações de atividades cotidianas no sentido de 
proporcionar um exercício contínuo de empatia, aplicação da metodologia do 
cuidado voltada para educação e tento como referencial a Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI). Entretanto, sempre considerando as vivências e realidades das 
aprendizes atendidas pelo projeto embasada pela Pedagogia da Autonomia de 
Paulo Freire, metodologia do cuidado e AD.

Durante a primeira semana do treinamento as atividades implementadas 
focaram numa metodologia de aula dialogada e roda de conversa, buscando 
sempre conhecer o perfil e as informações e vivências que cada aprendiz traz. 
Dessa forma, o primeiro encontro foi mais uma apresentação de como seria a 
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formação teórica e esclarecimento de dúvidas das aprendizes. Também foi ne-
cessário trabalhar elementos emocionais como ansiedade, adaptação, receio, 
dúvida, autoestima, autoconfiança e trabalhar a construção de um elo sólido 
entre o grupo e sua educadora. Nesse aspecto, optamos por introduzir ele-
mentos de psicanálise, linguagem corporal e metodologia do cuidado aplicada 
à educação, de modo que a cada encontro as aprendizes foram estimuladas a 
expor suas demandas e serem propositivas com relação ao conteúdo, assim, 
elas se tornaram elementos centrais no processo de aprendizagem o que trou-
xe grande fortalecimento em nossa relação educadora-aprendiz e empodera-
mento do grupo.

No dia 08/08/2018 fomos ao Centro de Distribuição da empresa que 
contratou as aprendizes para uma rápida apresentação da empresa através 
de palestra, sendo que esse procedimento é aplicado a todos os novos colabo-
radores contratados e denominado Integração. Além da história da empresa, 
foram passadas orientações sobre benefícios e sobre as atividades a serem 
desenvolvidas. Essa atividade, gerou motivação no grupo e fez com que este 
percebesse que de fato a oportunidade de inclusão estava sendo implementa-
da, entretanto, o grupo sentiu o excesso de expectativa em torno das aprendi-
zes uma vez que o sucesso desse projeto-piloto garantiria a entrada de outras 
pessoas com deficiência visual no mundo do trabalho.

No dia 11/08/2018 a troca de saberes ocorreu de modo invertido, nos en-
contros constantemente utilizávamos a AD para orientar e nortear elementos, 
dados e informações do material, que não foi adaptado nem com ampliação 
nem com Braile, entretanto, não explicamos a princípio o que era AD nem se 
as mesmas já conheciam esse recurso. Toda semana, passávamos o material 
digitalizado para as aprendizes que usavam softwares próprios para leitura em 
computadores fora da Associação dos Cegos. Assim num esquema de “sala 
de aula invertida” elas estudavam o material em casa e traziam suas dúvidas e 
havia troca de saberes. Porém, nesse encontro houve uma aula das aprendi-
zes sobre mobilidade e acessibilidade na qual a educadora foi vendada e teve 
que se orientar utilizando apenas uma bengala.

Essa experiência serviu para desenvolvermos uma atividade de sensibi-
lização para os jovens que se juntaram posteriormente a esse grupo, servindo 
inclusive para alertar todos os aprendizes sobre a postura e respeito diante de 
pessoas com deficiência visual e quais as formas adequadas de auxiliar no 
cotidiano como atravessar uma rua, fornecer informações de localização etc.

Nos dias 17 e 24/08/2018 apresentamos para duas turmas e esse grupo, 
na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), o filme com audiodescrição 
“Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro”(2010), de José Padilha para promo-
ver um Cine Debate sobre violência e políticas no cenário nacional. A maior 
crítica ao filme foi justamente a voz do audiodescritor, que incomodou a todos, 
entretanto, todos compreenderam que o recurso da AD é extremamente impor-
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tante para que as pessoas com deficiência visual possam enxergar através das 
palavras. O debate foi enriquecido pela vivência e experiência dos aprendizes 
com maior faixa etária presentes numa das turmas que participaram da ativi-
dade, inclusive solicitaram outros vídeos com AD para encontros posteriores.

As práticas pedagógicas e dinâmicas aplicadas durante o treinamento 
foram embasadas dentro de uma proposta metodológica inclusiva elaborada 
exclusivamente pela educadora, sem o auxílio ou diretrizes da instituição for-
madora. Inicialmente, os objetivos desse projeto era a integração das novas 
aprendizes com deficiência visual na empresa onde atuariam na condição de 
aprendizes e na turma de jovens na formação teórica. A primeira tinha por 
meta estimular e motivar as aprendizes na reinserção ao mercado de traba-
lho, adequação aos problemas corriqueiros de atendimento e relacionamento 
interpessoal na empresa e com o público em geral; já a segunda, consistiu em 
promover de forma equilibrada a inserção das aprendizes em uma turma com 
um público mais jovem e com um perfil mais imaturo.

Para essa finalidade cada tema do cronograma foi adaptado para aten-
der às demandas dessas novas aprendizes, sem prejuízo de conteúdo e pro-
movendo a inclusão em sua totalidade. Essa adaptação e a utilização da AD 
sempre foi questionada pela coordenação local, que não percebia resultados 
a curto prazo. Mas a aplicabilidade de nossa proposta consistiu em resultados 
que superam as expectativas, sendo perceptíveis na mudança de perfil das 
aprendizes no momento em que ingressaram no programa de aprendizagem 
e atualmente, visto que estão mais confiantes, empoderadas e cientes de sua 
autonomia e protagonismo. 

4 RESULTADOS 
Como houve uma ruptura, a continuidade dessa proposta pedagógica 

inclusiva não teve sua continuidade, dessa forma nossos resultados consistem 
apenas na implementação inicial dessa metodologia do cuidado e da autono-
mia. Logo, os resultados se mesclam com nossas conclusões acerca dessa 
experiência e das possibilidades advindas a partir dessa nova aprendizagem. 
Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras, entretanto, com AD são 
as palavras que revelam muito de uma imagem, assim a reportagem da TV 
Alterosa em 17/09/2018 quando ocorreu a integração do grupo de aprendizes 
com deficiência visual e a turma regular de jovens, na Associação dos Cegos, 
revela muito dos resultados dessa proposta relatada neste trabalho através de 
depoimentos e expectativas9. 

9 Reportagem TV Alterosa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iy9kxdbEUvU. 
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Os feedbacks das aprendizes beneficiadas pelo projeto sempre foram 
muito positivos e pautados de sugestões para melhorar as dinâmicas e temá-
ticas apresentadas. O resultado nesse sentido superou tanto as expectativas 
que além de consultoras as tenho em mais alta estima de amizade10. 

5 CONCLUSÃO
Vimos através de Paulo Freire que quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender e que o aprender precede o ensinar. É de 
suma importância que exista dentro de quem ensina, uma vontade de sem-
pre aprender, acompanhada de vontade, alegria, garra, imaginação, ousadia 
e criatividade tudo devidamente dosado. Ensinar é preparar o caminho para 
a total autonomia de quem aprende, fazendo um cidadão consciente de seus 
deveres e direitos.

Cada profissional de educação deverá estar capacitado e estar empá-
tico para exercer o cargo de educador do futuro, através de cursos, oficinas, 
seminários e pesquisa, assim teremos um profissional pronto para se adequar 
ao mundo tecnológico. Como bem disse Paulo Freire não há docência sem 
discência, isto é, educador e educando não são objetos um do outro, quem en-
sina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Ensinar inexiste 
sem aprender e vice-versa. É necessário que o educando mantenha acesa sua 
curiosidade para aprender ou não haverá troca.

O ato de ensinar exige um rigor metódico, sendo necessário que o 
educador carregue dentro de si vontade, alegria, garra, imaginação, ousadia 
e criatividade, devidamente dosadas com vistas a ser democrático e inclusivo 
em sua aula. Sua metodologia de ensino deve ser altamente instigadora, ima-
ginativa e criativa, para trazer ao educando que o que ele quer. E para isso é 
necessário investir em pesquisa, algo que não foi estimulado pela instituição 
formadora. Entendemos que não há como ser educador sem ser pesquisador, 
o hábito da pesquisa traz ao educador e ao educando conhecimentos que po-
derão ser de grande ajuda em sua vida. A pessoa, educador ou educando, que 
pesquisa se interessa pelo meio e pode transformá-lo.

Ensinar exige respeito aos saberes alheios, cumplicidade e empatia, 
saber ousar propor novas práticas e novos recursos, mesmo contrariando as 
expectativas de certas instituições que visam a aprendizagem e a educação 
como mero nicho comercial e esquema. Muito embora o educador não seja o 
detentor de todo o saber,ele deve procurar saber das exigências e vivências 
de seus educandos com o devido respeito. Compreendemos que ensinar não 

10 Esses feedbacks sempre ocorreram durante os encontros e posteriormente os dados foram obti-
dos através da aplicação de questionários survey, destinados a coleta de informações para outra 
pesquisa referente ao Mestrado em Educação com especialização em TICs, pela UNINI – Porto 
Rico, cujo tema é a elaboração de uma metodologia voltada para um design universal, que seja 
personalizada e inclusiva.
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é transferir conhecimento, e sim preparar o caminho para a total autonomia 
de quem aprende, é fazer um cidadão consciente de seus deveres e direitos.

Ao nos conscientizarmos que somos seres inacabados em constante 
aprendizagem, a vontade de aprender deve ser constantemente motivada 
tanto no educador quanto no educando, dessa forma entendemos que o co-
nhecimento de ser condicionado implica em conhecer qual o nosso papel no 
mundo em que estamos inseridos. Respeitar a autonomia e as singularidades 
do educando deve ser premissa básica nesse processo, não respeitar não é 
ético. O profissional da educação que ironiza, que acha que é o todo poderoso 
e coloca o educando no mais baixo escalão está se eximindo do cumprimento 
de sua missão de educador e como cidadão ético.

Numa conjuntura em que há uma crise crônica de falta de posiciona-
mentos é primordial que o educador tome alguma posição, mas não tente ex-
plicá-la por meio de outras análises, porque “não existe imparcialidade. Todos 
são orientados por uma base ideológica. A questão é: sua base ideológica é in-
clusiva ou excludente” (FREIRE, 2018). Assuma-se! Nesse sentido assumimos 
o posicionamento da ousadia de utilizar a especificidade humana de ensinar 
através de uma linguagem lúdica, dinâmica e maleável e para isso investimos 
na segurança, competência profissional, generosidade e amorosidade para in-
troduzir a AD a um público diversificado.

Existe, portanto, uma diferença entre envolvimento e comprometimento, 
este por sua vez é conhecimento, interação entre educador e educando e 
amorosidade. Logo, a AD é a linguagem da arte e da emoção que completa a 
metodologia do cuidado e essa amorosidade tão difundida por Paulo Freire e 
Lívia Motta. Ter consciência de que a Educação é uma forma de intervenção no 
mundo é estar ciente que ensinar não somente o bê-á-bá, ensinar é viver num 
mundo plural onde há diversidade de culturas que querendo influem em sua 
vida diária e que influenciam no seu futuro como pessoa. A mais bela missão do 
educador é educar para a vida, contribuindo nesse processo de modo positivo.

Concordamos com Freire ao salientar que a educação tem a política 
como uma característica inerente à sua natureza pedagógica, e alerta para 
a necessidade de nos precavermos dos discursos ideológicos, dos quais a 
educação também faz parte, pois ameaçam confundir a curiosidade, além de 
distorcer a leitura e interpretação dos fatos e acontecimentos. Assim como a 
educação, a AD tem uma série de elementos políticos e interesses que impe-
dem sua implementação em ampla escala. O educador inclusivo e entusiasta 
da AD deve compreender que sendo um ser histórico, político, pensante, crí-
tico e emotivo não pode apresentar postura neutra. Deve procurar mostrar o 
que pensa, defender suas propostas inclusivas, indicando diferentes caminhos 
sem conclusões acabadas e prontas, para que o educando construa assim a 
sua autonomia. O educador deve saber escutar, pois é somente escutando 
crítica e pacientemente que se é capaz de falar com as pessoas e consequen-
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temente com os alunos. E foi essa uma das muitas lições que aprendemos 
nessa vivência que teve seu encerramento em novembro de 2018.

Numa proposta de Pedagogia do Cuidado e da Amorosidade, tendo 
como linguagem a AD, concluímos que ensinar exige querer bem aos educan-
dos, expressando a afetividade. Trata-se de uma atividade de caráter afetivo, 
porém de uma formação científica séria, juntamente com o esclarecimento po-
lítico dos educadores. Por essa razão, demonstramos neste trabalho tanto en-
gajamento nas áreas da Política e da Educação, pois é através delas que a AD 
ganhará cada vez mais visibilidade e será implementada conforme seu mérito.
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AUDIODESCRIÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA O ESTUDO 
DA PAISAGEM POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
NAS AULAS DE GEOGRAFIAS.

Marcela caMPos Queiroz

1 INTRODUÇÃO
A audiodescrição de fotografias se configura como um recurso de aces-

sibilidade comunicacional para leitura de paisagens, sendo importante media-
dora na inclusão de pessoas om deficiência visual no ensino de Geografia.

Analisa-se o potencial da audiodescrição aplicada às imagens estáti-
cas (fotografias), em forma de textos escritos, como uma linguagem de aces-
sibilidade comunicacional para leitura da paisagem. A audiodescrição auxilia 
na descrição e interpretação de paisagens, potencializando a mobilização do 
pensamento e da imaginação criadora de pessoas com deficiência visual. Esta 
pesquisa teve a participação de professores de Geografia em formação inicial 
e continuada, com dinâmicas interativas e aulas de campo para ensaios foto-
gráficos e a posterior audiodescrição. 

A tradução de imagens em textos apresentados audivelmente no mo-
mento da aula e, posteriormente, gravados para documentação e aplicação 
em momentos pedagógicos, se mostrou didático para a educação geográfica 
inclusiva pelo seu potencial em traduzir o conteúdo imagético em palavras, 
possibilitando a leitura da paisagem, enquanto essência geográfica.

O potencial didático-pedagógico das imagens fotográficas para a leitura 
de paisagens no ensino de Geografia é o ponto de partida desta produção 
didática que visa demonstrar como a audiodescrição pode ser utilizada para o 
estudo de paisagens por pessoas com deficiência visual, subsidiando o docen-
te no desenvolvimento de sua ação pedagógica, preparando-o para a educa-
ção geográfica inclusiva. 

A proposição deste trabalho foi balizada pelas questões-problemas: - 
Como a pessoa com deficiência visual poderá estudar a paisagem de lugares 
que não experiência fisicamente e se beneficiar do momento de aprendizagem 
se lhe falta a visão?–Como tangenciar um trabalho pedagógico em educação 
geográfica dos “olhos”, atendendo a demanda crescente por uma educação 
inclusiva? Para responder estas questões é que se optou por desenvolver um 
material didático em álbuns sanfonados, contendo fotografias audiodescritas 
de paisagens, considerando que a audiodescrição pode carregar em si uma 
carga de objetividade, mas também de subjetividade. 

Na perspectiva fenomenológica a paisagem enquanto essência, revela 
o invisível espacial através de sua aparição, como assevera Serpa (2013, p. 
171), “[...] em cada paisagem há uma relação com uma realidade espacial 
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potencial, em perpétua mudança. Toda paisagem é transcendente, pois re-
mete sempre ao real-abstrato espacial”. A audiodescrição possibilita acesso à 
linguagem imagética, ampliando as suas possibilidades de observação, sensi-
bilização, interpretação, análise e compreensão, captando a essência da pai-
sagem pelo texto escrito, aguçando a curiosidade na pessoa com deficiência 
visual para imaginar e desvendar os seus sons, as suas cores, os seus cheiros 
e os sentimentos evocados. “A ausência da visão não anula a função que as 
imagens exercem na vida da pessoa com deficiência visual. Exemplo disso são 
as obras com audiodescrição, recurso de acessibilidade que vem ganhando 
espaço e popularidade para esse público” (MOLINA, 2013, s. p).

A audiodescrição representa um meio eficaz de descrever e reescrever 
os elementos das paisagens experienciadas in loco e captadas nas imagens 
fotográficas, permitindo que os professores vivenciassem dinâmicas interativas 
e se sentissem estimulados a produzirem materiais didáticos alternativos a se-
rem reelaborados significativamente em sala de aula por com deficiência visual.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

PAISAGENS EXPERIENCIADAS, FOTOGRAFADAS E AUDIODESCRITAS 
A Lei Federal nº 10.098, promulgada em 19 de dezembro de 2000 e 

regulamentada pelo Decreto Federal no 5.296, de dezembro de 2004, prevê a 
acessibilidade comunicacional como uma estratégia fundamental para garantir 
às pessoas com deficiência sensorial o acesso à sociedade de forma a exercer 
a sua cidadania plena. Conforme consta na referida lei:

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na co-
municação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tor-
nem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas 
portadoras de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação, 
para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação, ao 
trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer 
(BRASIL, 2000).

Em atendimento à lei supracitada desenvolveu-se um trabalho na pers-
pectiva de acessibilidade comunicacional, como recurso fundamental na pre-
paração do professor para a educação geográfica escolar inclusiva. Compre-
ende-se que a percepção do “o quê” e do “como” audiodescrever, bem como a 
preparação do seu roteiro para a produção das fotografias audiodescritas, são 
etapas que permitem a interlocução como uma experiência criativa tanto para 
o sujeito que produz o material didático, quanto para aquele que o utiliza como 
meio de leitura e compreensão da paisagem estudada. 
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No contexto escolar, Vasconcellos (1992) destaca que não se trata ape-
nas de um conteúdo a ser ensinado, mas apropriado pelo sujeito aprende-te 
que redescobre o objeto estudado, atribuindo-lhe representações. Para atingir 
os objetivos do ensino escolar inclusivo, com base em Lima, Guedes e Gue-
des (2013, p.97), a audiodescrição deve apresentar “linguagem clara, simples, 
objetiva e acessível para que a compreensão do conteúdo assistido não seja 
prejudicada e que, ao invés de promover comunicação, se construa novas bar-
reiras comunicacionais através da escolha da linguagem”. A audiodescrição, 
como um recurso de comunicação, é compreendida como:

modalidade de tradução audiovisual Inter semiótica onde as imagens, 
ou sinais visuais, são descritas em áudio, ou sinais acústicos, entre os 
diálogos. Ela otimiza a compreensão de produtos audiovisuais pelo pú-
blico com deficiência visual e intelectual. A audiodescrição também se 
aplica a imagens estáticas, como pinturas, fotos, esculturas e slides de 
apresentação. Portanto, podemos encontrar a audiodescrição na TV, no 
cinema, no teatro, nos museus, em áudio livros, conferências e nas sa-
las de aula. [...] A audiodescrição também é definida como um recurso de 
tecnologia assistiva porque promove a acessibilidade para um público 
específico (TRAMAD, 2013, s. p.).

O objetivo é promover a audiodescrição, ou seja, a tradução de imagens 
em palavras para o público com deficiência visual, como um caminho para a 
acessibilidade comunicacional (TRAMAD, 2013). A visualização de paisagens 
por meio de fotografias educativas constitui-se em imensurável valor formativo, 
vez que possibilita a reeducação do olhar no contexto da educação geográfica.

Hoje, a idéia da paisagem [...], depende muito da cultura das pessoas 
que a percebem e a constroem. Ela é, assim, um produto cultural re-
sultado do meio ambiente sob ação da atividade humana. O aspecto 
cultural tem desempenhado um papel importante na determinação do 
comportamento das pessoas em relação ao ambiente. Determinadas 
paisagens apresentam, na sua configuração, marcas culturais e rece-
bem, assim, uma identidade típica. A problemática ambiental moderna 
está ligada à questão cultural e leva em consideração a ação diferencia-
da do homem na paisagem. Desta forma, a transformação da paisagem 
pelo homem representa um dos elementos principais na sua formação 
(SCHIER, 2003, p. 80).

O uso da fotografia para leitura da paisagem tem o potencial de instigar 
a compreensão para além da localização e da quantificação dos fenômenos 
estudados. Andrade (2002) afirma que a fotografia permite ver com olhos livres 
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porque ainda não se cegaram para o comum ou o banal e, por isso, estes 
“olhos” conseguem transformar a realidade em obra artística e não um exer-
cício meramente técnico. Para Bourdieu (2003) a fotografia cumpre a função 
social de representar a sociedade e ser por ela representada; tem a capaci-
dade de estimular a memória daqueles que estiveram em determinado local e 
viveram momentos da infância ou de outra fase da vida permitindo a inserção 
de olhares subjetivos sobre um mesmo espaço.

3 METODOLOGIA 
Como resultados desta metodologia, as descrições dos professores fo-

ram livres, contando com a imaginação criadora e criativa dos mesmos e com 
as suas vivências em relação às paisagens percorridas, observadas, expe-
rienciadas e fotografadas. Os diálogos revelaram um misto de percepções e 
experiências descobertas dos professores ao terem que imaginar a paisagem 
pelo visível e invisível aos olhos

4 RESULTADOS 
Na experiência realizada com os docentes parceiros desta pesquisa, 

propomos caminhadas ao ar livre no campus da UEL para que eles pudessem 
interagir com a paisagem e produzir cenas por meio de registros fotográficos. 
Tuan (2012, p. 28) acredita que ver envolve todas as emoções, pois, “pode-
mos ver através da janela de um ônibus com o ar-condicionado que a favela 
é feia e indesejável, mas o quão ela é indesejável atinge-nos com pungente 
força somente quando abrimos a janela e recebemos uma tufada de esgotos 
pestilentos”. 

O desafio para os professores foi explorar a paisagem percebendo-a de 
outras formas, sentindo diferentes odores, sons e texturas dos elementos na-
turais e culturais dispostos nos espaços percorridos, pois, “apercepção é uma 
atividade, um estender-se para o mundo. É importante frisar que a audiodes-
crição, fundamentada na perspectiva fenomenológica, não se limita à tradução 
objetiva das imagens em palavras, mas reveste-se de conteúdos evocados 
pela subjetividade do audiodescritor que experienciou as paisagens e as fo-
tografou. 

Na descrição das fotografias, a imagem em site grande valor, mas não 
se exclui as possibilidades de ir além, com a apresentação de elementos que 
emergem da subjetividade do fotógrafo-audiodescritor, em sua relação com a 
paisagem fotografada. 

A objetividade-subjetividade presente nas fotografias audiodescritas tem 
potencial para se criar imagens mentais das paisagens, evocando a imagi-
nação pelas informações referentes a cheiros, sons e outras sensações. Os 
“órgãos dos sentidos são pouco eficazes quando não são ativamente usados” 
(TUAN, 2012, p. 30). 
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Ao explorar a paisagem in loco e fotografá-la vários elementos foram 
explorados pelos professores num gesto de estender-se para o mundo, o que 
permitiu descrever a paisagem a partir da experimentação, pois nas narrativas 
não foram usadas somente à visão, mas todas as sensações de apreciar, estar 
e fazer parte da paisagem. Molina (2013, s. p.), ao apreciar fotografias expõe: 
“Apesar de não contemplar cores, figuras e fotografia da mesma forma que 
uma pessoa que enxerga o faz, não posso negar a existência das imagens e a 
influência que elas exercem na minha vida, já que, enxergando ou não, esta-
mos rodeados desses signos visuais”. 

Adiante os produtos fotográficos exemplificam o trabalho realizado na for-
mação de professores, como um caminho para a educação geográfica inclusiva, 
em que não se nega a existência das imagens e a influência que podem ter na 
pessoa que não enxerga, como esclarece Molina (2013). O trabalho com fotogra-
fias audiodescritas enfatiza a paisagem “[...] como ponto de partida para aproxi-
mação de seu objeto de estudo que é o espaço geográfico, contendo ao mesmo 
tempo uma dimensão objetiva e uma subjetiva” (CAVALCANTI, 1998, p. 98).

Figura 1 – Registros da paisagem no calçadão do Campus/UEL

Fonte – A autora (2014).

Durante a atividade, os professores escolheram os caminhos a serem 
percorridos experienciando o mundo de forma sensitiva(pelo tato, audição, ol-
fato e paladar, além da visão).Ao final do passeio, eles fotografaram compondo 
cenas a partir das imagens da paisagem explorada em suas percepções in 
loco. Esta experiência corroborou as palavras de Tuan (2012, p. 28): “A res-
posta por meio da vista, para o mundo, é diferente, em vários aspectos impor-
tantes, da resposta por meio dos outros sentidos”.
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5 CONCLUSÃO
Este trabalho possibilitou uma reflexão sobre a importância de práticas 

inclusivas desenvolvidas no âmbito da formação inicial e continuada de profes-
sores, cujo objetivo foi abordar o conceito de paisagem explorando a percep-
ção visual por meio de ensaios fotográficos e estimulando os demais sentidos 
no movimento de estender-se pelas paisagens. Ao retornar para a sala de aula, 
de posse das imagens fotografadas, os professores descreveram as mesmas 
a partir dos aspectos visíveis e pela experiência possibilitada pelos demais 
sentidos, ao percorrerem o trajeto. 

Nesta experiência os professores foram desafiados a dar sentido às pai-
sagens experienciadas e fotografadas. Como resultados desta metodologia, as 
descrições dos professores foram livres, contando com a imaginação criadora 
e criativa dos mesmos e com as suas vivências em relação às paisagens per-
corridas, observadas, experienciadas e fotografadas. Os diálogos revelaram 
um misto de percepções e experiências descobertas dos professores ao terem 
que imaginar a paisagem pelo visível e invisível aos olhos. 

Após o compartilhar das experiências no exercício pedagógico de fo-
tografar a paisagem e compartilhar as experiências como professores-fotó-
grafos-audiodescritores, as produções resultaram em composições escritas. 
Apesar dos textos produzidos serem livres, algumas questões norteadoras foi 
delineado para o início do exercício de tradução das imagens, em palavras: - 
Onde se localiza esta paisagem?-Quando se produziu esta imagem?-Quais 
foram suas sensações ao experienciar as paisagens?-Como descrevê-las?

Este exercício fotográfico permitiu transitar entre o campo sensitivo 
(sentidos e percepção) e o intelectivo (pensamento e conceito). Para Moreira 
(2007) a paisagem é o ponto de partida para “ver e pensar” em Geografia, pois 
o método de estudo daquilo que é geográfico, inicia-se na descrição do visível 
da paisagem (plano do sensível) para se alcançar a compreensão da estrutura 
invisível do espaço (plano do inteligível). Estimular a percepção da paisagem 
pelo exercício fotográfico, desenvolvendo a criação artística, é uma maneira 
de descobrir novas formas de ver o mundo, novos pontos de vista a partir da 
interação com o meio fotografado. Foi possível perceber a desconstrução de 
um ponto de vista único, rompendo com a visão padronizada.
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ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES EDUCACIONAIS: UMA 
PROPOSTA DE OFICINA EM AUDIODESCRIÇÃO  
DE EVENTOS

ThiaGo de liMa Torreão cereJeira

1 INTRODUÇÃO
As imagens estão presentes no mundo contemporâneo de maneira oni-

presente. Tudo é essencialmente visual e faz-se a leitura de imagens quase 
que de forma intuitiva a todo instante. Ler imagens é portanto um aspecto 
indispensável à diversas atividades cotidianas e considere-se a urgência des-
se afã principalmente em ambientes educacionais, em que essa tarefa estará 
intrinsecamente ligada à articulação e resolução de questões relacionadas ao 
ensino e aprendizagem.

Segundo Motta (2016, p. 15): “Aprender a ler imagens pode colabo-
rar para a formação de alunos mais críticos, mais capazes de compreender 
os aspectos culturais, históricos e sociais contidos nas informações visuais”. 
Partindo desse pressuposto e considerando o caráter da inclusão no contexto 
escolar, questiona-se de que forma isso seria possível para alunos com defi-
ciência visual.

O questionamento acima revela a emergência da reflexão acerca das 
ferramentas pedagógicas e tecnologias de ensino que surgem, conforme 
aponta Borges (2016, p. 4), “[...] para dar o sentido de igualdade de oportuni-
dades e reduzir as barreiras”. Nesse sentido a audiodescrição aparece como 
um potente recurso de acessibilidade comunicacional, primordial para alunos 
com deficiência visual pois permitirá que os mesmos tenham acesso a esse 
universo imagético.

Aliada à aplicabilidade da audiodescrição está a discussão de como o 
exercício dessa prática acontecerá na estrutura educacional e como serão imple-
mentadas iniciativas que estimulem uma cultura inclusiva entre os envolvidos no 
processo: alunos, professores, equipe pedagógica, pais, dentre outros. Mianes 
(2017, p. 7 ) indica caminhos possíveis e que contemplam essa dimensão, pois: 
“[...] não se está exigindo que o professor seja um audiodescritor completo”, mas 
que o mesmo trabalhe com o que o autor chama de “audiodescrição instrumen-
tal”, que se configura “mais informativo do que propriamente tradutória”.

A perspectiva abordada neste estudo é portanto a da experimentação 
em oficinas de criação e fruição como exercício da audiodescrição na escola 
na prática pedagógica dos professores, enquanto recurso de acessibilidade 
comunicacional que amplia, estimula e favorece as interações dos alunos com 
deficiência visual. De acordo com Alves (2012, p. 98): 
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Isso poderia proporcionar aos professores oportunidades de refletir so-
bre sua própria prática, com o propósito de desenvolver e/ou consolidar 
abordagens pedagógicas que considerem as diferenças inerentes aos 
alunos em relação aos seus itinerários culturais e aos seus processos 
de aprendizagem.

Faz-se necessário portanto começar com a discussão da lei, da impor-
tância da acessibilidade e de que ela garanta, subsidie, oriente os professores 
e a escola para que se construam processos e procedimentos acessíveis, que 
permitam ao aluno com deficiência visual acompanhar a abordagem curricular, 
mas fundamentalmente que isto seja pensado, a partir da ótica de Borges e 
Pereira (2016, p. 571), “[...] de que devemos formar um cidadão crítico, reflexi-
vo, autônomo, ciente de seus direitos e deveres, capacitado para participar da 
construção de uma sociedade mais igualitária”.

Esse esforço leva à compreensão de que, esta palavra que manifesta-se 
na audiodescrição é uma palavra potencial, que está presente nesta tecnologia 
porque traduz uma força mediadora inclusiva para a pessoa com deficiência 
visual (ALVES, 2012, p. 97), no sentido de que, enquanto palavra, possa ser 
mediadora dos processos acessíveis, aproximando e fazendo com que por 
meio da linguagem, contribua-se para o enfrentamento do preconceito e do 
estigma (MOTTA, 2016, p. 45).

Desta forma pretende-se, através deste estudo, descrever o percurso 
construído em uma dessas oficinas de eencontro de formação continuada para 
professores, servidores e alunos do Institutto Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN), no município de Natal (RN), intitulada “Introdução à audiodescrição 
de eventos”, que ocorreu em maio de 2019, com duração de 4 horas, e que 
objetivou apresentar aspectos introdutórios da audiodescrição de eventos, em 
função de um seminário de palestras que aconteceriam na instituição e que 
contariam com a disponibilização do recurso da audiodescrição.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O artigo 1º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Bra-

sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com De-
ficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais deste grupo, visando à 
sua inclusão social e cidadania.

Iniciativas que atuem de maneira eficaz, contribuindo, segundo observa 
Mianes (2017, p. 9), “[...] para a construção de uma sociedade acessível e 
inclusiva”, pois de acordo com o autor, “Ações como essa fomentam a cons-
ciência das pessoas para a necessidade de utilização desses recursos como 
forma de oportunizar condições iguais e a conquista de direitos”. Desta forma, 
dentro da realidade do aluno com deficiência visual, a implementação de re-
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cursos de tecnologia assistiva como a audiodescrição, no ambiente escolar 
podem configurar-se como suportes vitais e de fundamental importância para 
sua interatividade e aprendizagem.

O diálogo com o campo da audiodescrição é muito produtivo e por se 
tratar de um terreno muito fértil, várias pesquisas e estudos tem contribuído 
para avançar em sua investigação. Motta (2016, p. 21) justifica sua importância 
no contexto cultural e, sobretudo escolar por percebê-la como uma prática in-
clusiva que transforma imagens em palavras, e que pode possibilitar ao aluno 
com deficiência visual o acesso aos conteúdos imagéticos e a ampliação do 
seu entendimento, de sua autonomia e independência. Para Alves (2014, p. 
272), a abordagem interativa do olhar em que as visualidades podem ser reve-
ladas pelo caráter mediador da audiodescrição pode, também, ressignificar as 
formas como as pessoas com deficiência visual são vistas socialmente.

Partindo dessas argumentações, entende-se que a audiodescrição, 
como recurso de acessibilidade comunicacional, tende a assumir um papel 
cada vez mais relevante na sociedade, por poder colaborar para a promoção 
do acesso a conteúdos diversos em um contexto abrangente e plural. Além dis-
so, é de se esperar que esta inserção em ambientes educacionais, culturais e 
de entretenimento contribua, como indica Motta (2016, p. 15), para a formação 
de cidadãos mais críticos e com senso de observação apurado.

Conforme explica Motta (2016, p. 16) a audiodescrição tem como objeti-
vo transformar o visual em verbal, e já que o mundo contemporâneo encontra-
-se imerso em um universo de visualidades e referenciais imagéticos, o ideal 
seria que todas as pessoas pudessem ter a oportunidade de fazer parte dele, 
“lendo imagens”, o que constitui-se na noção preliminar de direito à informação.

A negação do direito à informação, portanto, pode marginalizar pessoas 
em situação de vulnerabilidade social, tais como as pessoas com deficiência. 
Em concordância com essa proposta, a audiodescrição poderia estar disponí-
vel para diversas possibilidades, desde a aplicação no contexto escolar, pro-
piciando a apreciação e favorecendo o entendimento de imagens e figuras 
contidas nos materiais didáticos, slides, filmes e documentários entre outros 
recursos pedagógicos utilizados pelo professor, como também em ambientes 
culturais, museus, shoppings, teatros, cinemas, dentre outros.

Sabe-se entretanto que apesar de ter este direito à informação asse-
gurado, a audiodescrição de imagens e figuras nos materiais didáticos ainda 
deixa a desejar. A própria atuação do professor por vezes deixa de contemplar 
essa atitude inclusiva da descrição de elementos importantes à compreensão 
do aluno e que, poderia ser minimizada conforme explica Alves (2012, p. 96), 
pois “tal incorporação implica no desenvolvimento de iniciativas sistemáticas 
no campo da prática docente e de sua formação (inicial e continuada), em arti-
culação com os processos e os desafios da educação especial na perspectiva 
da inclusão escolar”.
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Outra característica importante da audiodescrição é que ela pode ser 
expansiva a outros públicos que não as pessoas com deficiência visual. Seu 
uso pode ser dilatado para que todos possam experimentar, conforme sugere 
Alves (2014, p. 268) ao citar o enfoque da compreensão do olhar e a relação 
entre vidência e não-vidência, e constatada por Motta (2016, p. 16) ao citar seu 
poder de abrangência, quando diz que mesmo as pessoas sem deficiência têm 
notado que o recurso aumenta o senso de observação, amplia a percepção e o 
entendimento, mostra e desvela detalhes que passariam despercebidos.

Esse é, inclusive, um aspecto muito importante de que pretende tratar 
este projeto, a questão da concepção de experiência e aprendizagem como 
um processo socialmente mediado pelo outro, e defendido por Alves (2012, 
p. 100) no sentido de que esta seja uma abordagem dialógica que explore e 
tensione as relações entre imagem e verbo, entre vidência e cegueira, de tal 
modo que as práticas escolares de audiodescrição estejam envolvidas em um 
cenário mais amplo de interações educacionais, nas quais os posicionamentos 
axiológicos (e sensoriais) sejam confrontados e (re)dimensionados como ine-
rentes aos sujeitos que se encontram em situações fronteiriças deliberadas do 
ensinar e do aprender.

É, sem dúvida, uma proposta desafiadora que instiga a uma tomada de 
consciência, que traz a amplitude e a pluralidade para o cerne do debate, pois 
conhece-se a potência da expressividade deste recurso de acessibilidade, que 
pode ser extensivo a todos de forma geral, pessoas com e sem deficiência, 
como exemplifica Motta (2016, p. 91), quando diz que: 

A audiodescrição é, pois, um recurso de acessibilidade que muito po-
derá colaborar para o entendimento [...]. O seu uso faz toda a diferença 
entre o participar e o ser excluído, o entender e poder desempenhar a 
contento a atividade proposta e o ter que ficar de lado, sem uma efetiva 
participação.

Considere-se que, para que a audiodescrição possa atingir tais objetivos, 
torna-se necessário estimular sua prática cotidiana que, pode e deve, começar 
na escola, na família, nas primeiras etapas de construção do saber e da forma-
ção intelectual dos indivíduos. Podem, para isso, ser utilizadas estratégias que 
auxiliem na desconstrução das barreiras atitudinais e comunicacionais.

3 METODOLOGIA
A proposta da oficina “Introdução à audiodescrição de eventos” foi ela-

borada para ser aplicada entre professores, servidores e alunos do Instituto 
Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), em Natal/RN. Doze pessoas integra-
ram a ação que ocorreu em maio de 2019 e teve quatro horas de duração.
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O objetivo da oficina foi o de apresentar aspectos introdutórios da audio-
descrição em eventos, já que a instituição estaria organizando um seminário 
de palestras no mês subsequente que contaria com a disponibilização do re-
curso e a participação de alunos com deficiência visual. Foi considerado para 
o encaminhamento das atividades o fato dos participantes da oficina terem 
pouco ou nenhum contato com a audiodescrição.

Iniciou-se a abordagem lançando a seguinte provocação: “Vamos nos 
conhecer de forma acessível?”, que consistia em uma dinâmica de apresen-
tação de grupo, onde, dispostos em círculo, cada participante deveria audio-
descrever o colega do lado. Para tanto, tomou-se como referência a sugestão 
dos seguintes parâmetros, da ordem em que poderiam compor suas audio-
descrições: gênero; faixa etária; cor de pele; estatura; peso; rosto; cabelos; 
sobrancelhas; olhos; nariz; boca; trajes.

A rodada de apresentações seguiu um fluxo descontraído, com momen-
tos naturais de inibição. Ao término da dinâmica foram questionadas as dificul-
dades em audiodescrever os colegas. A articulação com as palavras foi a maior 
queixa. Afirmaram “faltar palavras” para descrever corretamente a fisionomia, 
os elementos constitutivos do outro.

Alguns participantes expressaram o “cuidado em usar algumas palavras 
ou termos que pudessem ofender o colega”, e isso foi exemplificado principal-
mente quanto ao quesito do “peso”. Disseram sentir-se desconfortáveis em 
audiodescrever o outro como “gordinho” e que preferiam utilizar adjetivos “mais 
leves”, optando por eufemismos como “cheinho”, “fofinho”.

Estabeleceu-se então uma discussão acerca dessa relação entre o que 
se vê e o que se pode audiodescrever, que trouxe muitos posicionamentos 
divergentes e duvidosos. Foi apontado por um dos participantes que a pessoa 
com deficiência visual teria, de fato, o “direito” de saber, ter acesso, a essas 
características tão marcantes.

Destacou-se ainda, nesse ponto do debate, a utilização de algumas ad-
jetivações que poderiam ser tomadas como “politicamente incorretas”, caso do 
“marrom bombom”, usado para designar a cor da pele de uma das integrantes, 
ou ainda do “nariz bonito”, que se enquadraria como uma forma muito subjetiva 
e pessoal de audiodescrever, já que o conceito de beleza é muito relativo, o 
que é para um pode não ser para outro.

Na sequência foram apresentados alguns aspectos teóricos e legais da 
audiodescrição, seus conceitos, benefícios, público alvo, trajetória – no Bra-
sil e no mundo –, regulamentação, profissionalização, bem como suasetapas, 
funções e equipamentos utilizados. As referências de Motta (2016) foram fun-
damentais para a teorização desses aspectos.

Isto posto, partiu-se para o pragmático da ação onde foram instituídas 
algumas noções preliminares, relacionadas à forma como poderiam ser au-
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diodescritos os espaços, os ambientes, os elementos que os compõem. Os 
princípios norteadores que delinearam essa interação entre a teoria e a prática 
seguiram diretrizes fundamentadas nas concepções de Motta (2016), quanto 
ao plano geral, localização (ponto de vista do espectador), imagem (elemen-
tos, orientação espacial), formas, dimensões, cores, expressões faciais, senti-
mentos, analogias.

Nesse íntere, o primeiro exercício proposto foi o de audiodescreverem o 
espaço do auditório onde estava acontecendo a oficina. Foi sugerido o trabalho 
em duplas e estabelecido um curto tempo (cinco minutos) para a composição 
de um roteiro com uma audiodescrição sucinta do ambiente.

As apresentações dos roteiros de audiodescrição do auditório segui-
ram os parâmetros sequenciais já citados acima, de plano geral (cima-baixo, 
próximo-distante, centro-laterais), localização a partir do ponto de vista dos 
observadores, elementos que compunham o recinto. Cada dupla teve a opor-
tunidade de ler sua audiodescrição e ao final foi estimulado que pudessem 
encontrar as semelhanças e divergências entre os roteiros. As observações 
se deram no sentido de perceberem que esta ou aquela forma de audiodes-
crever foi mais adequada, objetiva, detalhada. Um aspecto muito interessante 
detectado foi o fato de que várias formas de audiodescreverum mesmo ele-
mento apareceram.

Prosseguiu-se com diversos exercícios de audiodescrição de fotografias 
contendo espaços diferentes, em ângulos inusitados e simulando uma apre-
sentação de slides em power point, no momento de uma palestra. Aqui foram 
utilizadas, a partir de Motta (2016, p. 137), algumas noções básicas de como 
articular a locução, evitando as sobreposições e falas dos palestrantes, a rele-
vância de audiodescrever o que seria necessário ao entendimento de conteú-
dos imagéticos dos slides.

Seguiu-se com mais exercícios, enfatizando-se novamente a questão 
das adjetivações, onde foi apresentada uma lista com sugestões de audiodes-
crições, procurando-se fazer um elo com a primeira dinâmica proposta, que 
foi a audiodescrição do outro. A roda de conversa e o espaço para questiona-
mentos e dúvidas foi aberto. O momento foi muito rico porque os participantes 
puderam falar de suas angústias e satisfações a partir dessa primeira e breve 
experiência com a audiodescrição.
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Fotografia 1 – O professor Thiago Cerejeira durante a oficina de  
Introdução à audiodescrição de eventos no IFRN

Fonte – A autora (2019).

4 RESULTADOS
Alguns componentes de suma importância puderam ser desvelados 

no decorrer da oficina, considerando-se o fato de que os participantes tinham 
pouco ou nenhum contato com o recurso. Destaquem-se nesse ssentido o 
impacto e a dificuldade com a articulação e escolha dos léxicos, o dilema entre 
objetividade e subjetividade, a preocupação com o excesso de detalhes e a 
colocação da voz, o ritmo e as sobreposições, a interferência na interpretação 
dos usuários do recurso.

Motta (2016, p. 68) dá pistas sobre algumas dessas preocupações ao 
apontar que, “[...] o desmantelamento dos elementos imagéticos permitirão 
que o audiodescritor conheça as especificidades da imagem. Com os elemen-
tos imagéticos desmembrados e a pesquisa realizada sobre algum pormenor, 
ele pode, então, fazer a leitura da imagem. Em seguida, passa para a tradu-
ção visual, na qual procura ser objetivo sem dar a sua interpretação, mas sim 
usando o conhecimento que adquiriu sobre a imagem, que o ajudará a fazer as 
escolhas lexicais mais adequadas”.

Desse modo, entende-se que as escolhas exigirão do audiodescritor um 
bom repertório e capacidade analítica afim de elencar as escolhas mais apro-
priadas que melhor traduzam as imagens em palavras. Por outro lado essas 
“escolhas” estão imbricadas no complexo mecanismo da subjetividade do olhar, 
pois conforme explica Sá (2010, p. 206) 

Cada indivíduo tem contextos, necessidades e preferências com diferen-
tes focos de atenção, conhecimento, curiosidade ou interesse. Por outro 
lado, a técnica e a objetividade são necessárias para se alcançar o ponto 
de consenso ou de equilíbrio no sentido de estabelecer parâmetros que 
contemplem o público com traços e características comuns.
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Todas estas nuances exigem, portanto, uma investigação sobre ativi-
dades e situações de aprendizagem que sejam significativas e mobilizadoras, 
levando em conta as diferenças pessoais e culturais de cada aluno. É neste 
sentido que intenciona-se o trabalho com as oficinas de formação em audio-
descrição, possibilitando aos professores e colaboradores, vivenciarem e ar-
ticularem metodologias que contemplem a utilização da audiodescrição como 
ferramenta didática em diversos contextos.

5 CONCLUSÃO
A experiência com a oficina de “introdução à audiodescrição de eventos” 

evidencia uma importante reflexão que configura-se como uma possibilidade 
de explorar as relações de simulacro e vivenciar esses processos como ele-
mentos motivacionais de teor díspar, onde a construção de uma cultura perfor-
mativa mediada pela leitura e formação de imagens, pautada na audiodescri-
ção tem no cerne a idéia de responder esteticamente ao mundo.

Oportunizar iniciativas que capacitem e disseminem a prática da audio-
descrição é essencial pois esta intenciona uma mediação de forma a promover 
a compreensão e assimilação de contextos imagéticos, da leitura de imagens. 
Os professores podem, desse modo, incorporá-la a suas práticas, enquanto 
ferramenta pedagógica que desenvolve e estimula a autonomia, o senso crítico 
e o acesso à informação.

A contribuição dessa vivência nas oficinas de formação aciona, desta for-
ma, percepções que estão intrinsecamente ligadas à discussão da acessibilida-
de e da inclusão em contextos educacionais. A palavra, no contexto da audio-
descrição, ganha força e dimensão, favorecendo e estimulando a percepção e o 
entendimento dos alunos com deficiência visual e, materializando, desse modo, 
processos de ampliação de suas relações e que desconstroem a hierarquia do 
visual e onde o que impera são suas formas de perceber e se perceber no mun-
do, deflagrando um movimento que lida com a reconstrução de suas identidades 
e contribuindo para o aprendizado e a prática de uma cultura inclusiva.
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