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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma proposta de mediação 

pedagógica em contexto escolar na perspectiva de educação inclusiva com vistas à 

acessibilidade para leitura do livro Contando contos e ouvindo histórias, produzido 

pela turma do 3º ano B do Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NEI/CAp/UFRN). A referida obra é 

um kit formado por um livro impresso em braile e fonte ampliada, um CD de áudio 

com os contos gravados pelas próprias crianças autoras dos textos e um CD com o 

livro digitalizado. Para tanto, assumimos os princípios da abordagem qualitativa a 

partir da metodologia de pesquisa intervenção, fundamentada nas concepções 

teóricas de Mikhail Bakhtin. A investigação foi desenvolvida em uma escola da zona 

rural da rede pública do município de Macaíba, no Rio Grande do Norte, em uma 

turma multisseriada de 4º e 5º ano, formada por 18 alunos na faixa etária de 9 a 16 

anos, sendo 03 com deficiências: um cego, um com surdez e outro com Síndrome 

de Down. Para a construção dos dados, utilizamos a observação, o registro em 

diário de campo, entrevistas individuais e coletivas semiestruturadas, assim como o 

registro fotográfico e a gravação em áudio e vídeo. No itinerário da pesquisa, foram 

realizadas 03 oficinas focadas na acessibilidade para leitura do livro e 01 encontro 

do grupo com uma das autoras do livro. Os resultados da análise apontaram a 

importância de oferecer novas formas de acesso à leitura que possibilitem superar 

as limitações do livro impresso em tinta, assim como a necessidade de 

democratização do acesso a esses materiais associada à disseminação de uma 

cultura de leitura com acessibilidade, especialmente em contexto escolar inclusivo; 

confirmaram as contribuições da descrição de imagens fundamentada nos princípios 

da audiodescrição e de uma abordagem multissensorial para organização de 

processos voltados à acessibilidade para leitura e revelaram que o código braile e a 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) constituíram-se como semióforos para difusão 

de uma “cultura de acessibilidade” naquele contexto. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Leitura. Acessibilidade. 
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RESUMEN 

 

 
 
El presente estudio pretende desarrollar una propuesta de una escuela pedagógica 
en la mediación con enfoque a la accesibilidad para leer el libro Contando contos e 
ouvindo historias, producidos por la clase do 3º año B del Núcleo de Educação 
Infantil, Colegio de aplicación de la Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(NEI/CAp/UFRN). Esta obra es un kit que consta de un libro impreso en Braille y 
agrandado de la fuente, un CD de audio con los cuentos escritos por los propios 
niños autores de textos y un CD con el libro escaneado. Para esta realización, 
asumimos los principios del enfoque cualitativo de la metodología de la investigación 
de intervención, basada en los conceptos teóricos de Mikhail Bakhtin. La 
investigación se desarrolló en una escuela en la zona rural de la red pública del 
municipio de Macaíba, ubicado en Brasil, Estado del Rio Grande do Norte, a una 
clase de que posee alumnos de cuarto y quinto año, formado por 18 alumnos entre 
las edades de 9 a 16 años, 03 de ellos son discapacitados: un ciego; una con 
sordera y uno con síndrome de Down. Para la construcción de los datos utilizamos la 
observación, diario, entrevista semiestructurada individual y colectiva, así como el 
registro fotográfico y grabación en audio y video. En el itinerario de la investigación 
fueran realizadas 03 talleres enfocados a la accesibilidad para lectura de libros y 01 
grupo con uno de los autores del libro. Los resultados del análisis indicaron la 
importancia de ofrecer nuevas formas de acceso a la lectura para superar las 
limitaciones del libro impreso en tinta, así como la necesidad de democratizar el 
acceso a estos materiales asociados con la difusión de una cultura de la lectura con 
la accesibilidad, especialmente en el contexto escolar inclusivo; confirmaron los 
aportes de descripción de imagen basada en los principios de la audiodescripción y 
enfoque multisensorial a la organización de los procesos destinados a acceso de 
lectura y reveló que el código Braille y las LIBRAS (Lengua Brasileña Señales) se 
formaron como referenciales para la difusión de una "cultura de la accesibilidad" en 
ese contexto.  
 
 

Palabras-clave: Inclusión. Lectura. Accesibilidad. 
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E é isso que o texto significa para mim: uma marca. Que não 
acredita em respostas finais nem em conhecimento pronto e 
acabado. Que não visa resolver problemas nem emitir verdade. 
Que se propõe, tão somente, a compartilhar com tantos que de 
tão diversas maneiras estiveram e estão comigo ainda, nas 
diferentes andanças feitas com erros ou acertos, com dúvidas 
ou certezas, com inquietação ou tranquilidade, com clareza ou 
incoerência, mas com espírito de luta e de crítica. Com 
indagações. Que contém, como eu disse, um movimento. 

 

Sônia Kramer (1998, p. 14) 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Não há uma palavra que seja a primeira ou a última e 
não há limites para o contexto dialógico. 

 Mikail Bakhtin 
 

 
Todos os textos do mundo têm uma história. Isto porque foram produzidos em 

contextos determinados por sujeitos posicionados em um lugar e em um momento 

sócio-histórico. E esse posicionamento influencia sua fala, seus discursos, seus 

diálogos, suas ideias, seus enunciados. Este trabalho não é diferente. Foi produzido 

por um sujeito real, concreto, situado em um contexto social e histórico. Por isso, 

consideramos importante conhecer o lugar de onde ele fala para melhor entender as 

relações dialógicas que produziram esta dissertação. 

Sou1 professora desde 1990. A maior parte desse tempo, atuando na esfera 

pública, na rede municipal de educação em Natal, Rio Grande do Norte, e, 

atualmente, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Trabalhei com Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e formação de professores.  

  O interesse pelo trabalho com leitura em sala de aula sempre esteve latente 

ao longo da minha trajetória profissional. A princípio, porque faz parte dos objetivos 

de ensino dos professores comprometer-se com o desenvolvimento de 

competências leitoras na formação de seus alunos. Mas não apenas por 

responsabilidade profissional, mas também por genuíno interesse em compartilhar 

com outros o prazer de ler e por acreditar que o gosto pela leitura também se 

aprende em interações com outros leitores. 

  Ao longo dessa jornada, por meio de observações, registros e reflexões sobre 

o fazer docente, foi possível construir um repertório experiencial que me permitiu 

fazer ponderações a respeito da relação entre a leitura e a educação inclusiva. Isto 

porque, no exercício do magistério, a tônica da inclusão esteve presente em 

diversas ocasiões, pois tive a oportunidade de trabalhar com crianças público-alvo 

da Educação Especial a maior parte desse tempo. De início, era uma atuação 

pautada na intuição devido à inexperiência e à desinformação. Essa prática, porém, 

                                                             
1
 Nesse trecho, opto por escrever em primeira pessoa do singular por considerar essa forma mais 

adequada para situar minha formação pessoal e profissional.  
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foi sendo substituída por uma atuação consciente e reflexiva, na medida em que 

investia em minha formação continuada. 

  Nesse contexto de aprendizagem e desenvolvimento profissional, vivenciei 

inúmeras situações no trabalho de leitura com crianças com deficiência, nos quais 

percebia interesse por parte delas de participar desse momento e meu de envolvê-

las na atividade, além das dificuldades: delas em ter acesso ao material para leitura 

e minhas em atender às especificidades de cada demanda. Contudo, essas 

observações não geravam desdobramentos efetivos, visto que eram feitas em uma 

conjuntura de trabalho que é diferente de um momento de pesquisa. Não tínhamos 

um olhar externo fundamentado em parâmetros científicos que pudessem orientar e 

explicar, à luz de teorias, o que efetivamente acontecia. Porém, acredito que tais 

situações produziram as condições para germinar o interesse por investigar a 

interface entre leitura e educação inclusiva, pois a formação profissional do 

professor implica contínua interação entre teoria e prática, na qual a teoria está 

vinculada aos problemas que são postos pela experiência prática e a ação vai sendo 

orientada à luz das contribuições teóricas existentes. 

Essas primeiras palavras são uma tentativa de demarcar aspectos 

constitutivos do contexto que possibilitou a construção deste trabalho.  

Entretanto, a fim de melhor compreender nossa2 pesquisa, entendemos que 

ainda convém conhecer a situação que a gerou. Mas para isso é preciso definir por 

onde começar. E fazê-lo não é tarefa simples, posto que exige a delimitação de um 

início, quando sabemos que cada enunciado é um elo que está ligado a outro(s) em 

uma cadeia discursiva ilimitada tanto para o passado quanto para o futuro 

(BAKHTIN, 2011). Então, nos identificamos com a situação descrita no livro Alice no 

País das Maravilhas, de Lewis Caroll (2002, p. 117):  

 

O Coelho Branco colocou seus óculos. “Por onde devo começar, se Vossa 
Majestade me permite?”, ele perguntou.  
“Comece pelo começo”, disse o Rei com muita gravidade, “e siga até o fim: 
daí pare”. 

 

Parece redundante e pouco esclarecedor a ordem do rei de “começar pelo 

começo”, mas, de fato, este é o desafio. Seguindo pressupostos teóricos de Bakhtin 

(2011), ao apresentar as características de um enunciado, encontramos orientações 

                                                             
2
 A partir desse ponto, passo a escrever em primeira pessoa do plural por entender que essa é a 

melhor forma de expressar a condição de estruturação do texto dissertativo. 
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que nos ajudam a definir qual pode ser o início de um trabalho. E assim, a partir da 

definição do que queremos compartilhar com esta dissertação e com quem, 

estabelecemos nosso ponto de partida, que a seguir apresentamos. 

 

1.1 COMO TUDO COMEÇOU 

 

Esse processo começou ainda em 2013, quando eu atuava como professora 

do 3º ano do turno matutino do Ensino Fundamental no Núcleo de Educação da 

Infância, Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(NEI/CAp/UFRN). Naquele ano eu compartilhava a regência da turma com a 

professora mestre Patrícia Lúcia Galvão Costa.  

No último bimestre, como forma de valorizar as produções escritas de nossas 

crianças e dar significação ao processo de leitura, decidimos propor ao grupo a 

produção de um livro de contos. Nosso objetivo era criar oportunidades reais e 

significativas para que nossos alunos escrevessem textos considerando um gênero 

específico, os objetivos e os interlocutores potenciais de uma produção textual e o 

desenvolvimento da fluência em leitura. Para tanto, combinamos com a turma que 

cada criança produziria um conto com a temática que desejasse.  

Os contos chegaram à nossa turma no 3º bimestre, quando decidimos 

abordar aspectos da cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da 

sociedade brasileira. Nesse contexto, destacamos o trabalho com a capoeira e com 

os contos africanos, a partir do livro Meus contos africanos, de Nelson Mandela 

(2009). Conscientes da importância de sistematizar o trabalho com produção de 

texto, consideramos que o conto seria um gênero3 adequado para atender às 

demandas colocadas naquele momento. Isso porque esse gênero narrativo 

apresenta características apropriadas para o trabalho com as séries iniciais do 

Ensino Fundamental, já que se trata de um texto curto, geralmente centrado em 

apenas um conflito, no qual as crianças teriam liberdade para escolha dos 

personagens (pessoas, animais, objetos), e ainda permite explorar, de forma 

significativa e contextualizada, a disposição, ordenação e organização dos textos de 

acordo com as convenções gráficas. 

                                                             
3
 Nossa compreensão de gênero está pautada nos estudos de Mikhail Bakhtin (2011). 
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Além de ocasionar uma situação real que justificasse a produção e 

reestruturação4 de textos, também queríamos uma situação real em que as crianças 

tivessem a necessidade e o desejo de desenvolver a fluência em leitura, fazendo 

leitura expressiva, valorizando os aspectos interpretativos do texto e utilizando 

procedimentos adequados à modalidade de leitura em voz alta.  

Entretanto, ainda era necessário considerar a realidade de uma de nossas 

crianças que apresentava deficiência intelectual e não havia se apropriado da escrita 

alfabética, não estando alfabetizada5. Entendíamos que ela, como membro daquele 

grupo, precisaria ter garantido seu direito de participar de todo o processo de 

produção do livro, como também de usufruir do seu produto.  

Para tanto, conversamos com as crianças do grupo e discutimos essa 

questão, acrescentando a informação que em nossa escola também havia três 

crianças com deficiência visual que não poderiam ler os contos que elas 

escreveriam, já que não teriam acesso ao texto impresso em tinta6. A partir dessa 

discussão, definimos que faríamos um livro que pudesse ser acessível a todas as 

crianças e para isso nos propusemos, juntamente com os alunos, a produzir um livro 

falado no qual cada conto fosse gravado por seu próprio autor/autora.  

Para organização do livro, estabelecemos três sequências didáticas com 

focos distintos. A primeira centrava-se na produção e reestruturação dos contos, a 

segunda focalizava os procedimentos adequados à leitura que faríamos para gravar 

os contos, considerando o outro/o ouvinte, e a terceira referia-se à organização do 

livro propriamente dita. Planejada cada etapa, partimos para sua execução7. 

                                                             
4
 Tomamos o conceito de reestruturação utilizado por Cócco (1995, p.30), como um trabalho coletivo, 

no qual, “sob a orientação do professor, o grupo discute uma proposta de reestruturação que não 
significa mudar o conteúdo do texto [...]. Modifica-se o vocabulário e a estrutura frasal o suficiente 
para tornar o conteúdo mais claro e coerente. O trabalho central é a pontuação e a paragrafação”.  
5
 Para fins deste trabalho, estamos considerando o termo alfabetização conforme propõem os 

estudos de Soares (2001). Além da compreensão de como “funciona” a nossa escrita (o que e como 
ela representa), como outra dimensão indissociável, a alfabetização envolve o desenvolvimento de 
habilidades/procedimentos de compreensão e produção de textos escritos, o que envolve, por sua 
vez, procedimentos de reflexão/análise sobre a língua. 
6
 Expressão utilizada para referir-se ao texto impresso regularmente, em contraste ao texto impresso 

em braile. 
7
 Vale salientar que não é intenção deste trabalho relatar as sequências didáticas desenvolvidas para 

produção do livro em pauta, visto que essas informações não são necessárias ao desenvolvimento da 
pesquisa. Para maiores informações a esse respeito, os interessados podem ler o artigo “A produção 
de um livro acessível com/por crianças em contexto escolar inclusivo”, disponível em: < 
https://proceedings.galoa.com.br/cbee/trabalhos/a_producao_de_um_livro_acessivel_compor_crianca
s_em_contexto_escolar_inclusivo>. Acesso em: 13 dez. 2015. 
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As crianças produziram seus textos, fizeram as correções necessárias e 

adequadas ao ano de escolaridade com intervenção e, em seguida, gravaram em 

áudio no estúdio da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS/UFRN).  

Para impressão do texto escrito, fizemos contato com a Comissão 

Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 

(CAENE/UFRN), que tem por finalidade apoiar, orientar e acompanhar a política de 

inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no âmbito desta 

universidade. Solicitamos o apoio desse setor no sentido de viabilizar a impressão 

do livro em braile e em fonte ampliada, visto que nosso objetivo inicial consistia em 

produzir um livro de contos que pudesse ser acessível às crianças cegas e com 

baixa visão de nossa escola. A solicitação foi aceita e o setor providenciou a 

impressão de um exemplar a ser disponibilizado para a biblioteca de nossa escola. 

Porém, nessa impressão não foi possível contemplar os desenhos que as 

crianças da turma produziram para ilustrar o livro. Mas nossos alunos, todos 

videntes, faziam questão de ter seus livros com as ilustrações, e para atender a essa 

demanda, convertemos o livro para leitura em computador a partir de um software 

denominado flipbook8. A solução foi acolhida pela turma, que apreciou a nova forma 

de ler suas produções. 

Assim, em dezembro de 2013, lançamos o livro Contando contos e ouvindo 

histórias, composto por um kit formado pelo livro impresso em braile e fonte 

ampliada, um CD de áudio com os contos gravados e um CD com o livro digitalizado 

em formato de flipbook, com o  propósito de torná-lo acessível a crianças com ou 

sem deficiência visual. 

                                                             
8
 O flipbook pode ser utilizado para a produção do livro em CD-room. “[...] flipbook ou flipalbum, 

embora busque uma aproximação com o livro e com outras formas de e-books, ainda conta com a 
mediação da tela entre o texto e o leitor e se trata de uma sobreposição do livro em impresso para o 
livro em tela, sem dispor de grandes modificações em sua silhueta. A diferença é a mediação e a 
luminosidade da tela, e o folhear das páginas ativado pelo mouse ou pelo click do teclado” (SOUZA, 
2013, p.155). 



19 

 

 

 
Figura 1: Capa do livro Contando contos e ouvindo histórias 

    Fonte: Oliveira e Costa (2013). 
 

 
   Figura 2: Livro impresso em braile e em fonte ampliada e CDs de audiolivro e flipbook. 
   Fonte: Oliveira (2015) 

 

Entretanto, passada a empolgação do primeiro momento, começamos a 

refletir sobre a acessibilidade das crianças com deficiência visual às 

imagens/desenhos do livro. Tivemos a preocupação de garantir que nossos alunos 
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pudessem ver os desenhos que produziram, mas não nos questionamos como 

poderíamos garantir às crianças com deficiência visual, leitoras em potencial do 

nosso livro, o acesso às imagens deste. Tal reflexão gerou desconforto e autocrítica 

e nos mobilizou a pensar sobre o tema. 

Nesse contexto, ingressamos no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFRN, na linha de pesquisa Educação e Inclusão Social em Contextos Escolares 

e não Escolares. Tal oportunidade contribuiu para que a inquietação no tocante a 

não acessibilidade às imagens do livro por crianças não videntes encontrasse 

espaço para sua discussão e, assim, a estabelecemos como nosso objeto de 

estudo.  

Pretendíamos desenvolver uma proposta de intervenção pedagógica para 

leitura do livro Contando contos e ouvindo histórias em um contexto escolar 

orientado pela perspectiva inclusiva, envolvendo alunos cegos e videntes com 

enfoque na descrição das imagens, a partir dos fundamentos da audiodescrição9.  

Para seleção do campo/sala de aula onde seria realizada a pesquisa, 

definimos como critérios naquele momento: 

 estar inserida em uma escola regular da rede pública; 

 entre seus alunos, contar com uma criança com cegueira 

congênita; 

 atender, preferencialmente, alunos entre oito e dez anos de 

idade, uma vez que essa era a faixa etária correspondente às 

crianças produtoras do livro. Isso, para buscar a aproximação de 

interesses entre esses grupos e evitar que os textos a serem 

trabalhados fossem desinteressantes para o público leitor. 

Após intenso levantamento nas redes de educação do estado e de alguns 

municípios, selecionamos uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental que se 

enquadrava em nossos critérios. A escola localizava-se em Pipa, Tibau do Sul, litoral 

do Rio Grande do Norte. No entanto, após dois meses de trabalho nessa 

comunidade, por questões familiares de ordem superior, o sujeito partícipe de nossa 

pesquisa - a criança cega - saiu da escola onde desenvolvíamos a proposta de 

                                                             
9
 Para Franco e Silva (2010, p. 20), “A audiodescrição consiste na transformação de imagens em 

palavras para que informações-chave transmitidas visualmente não passem despercebidas e possam 
também ser acessadas por pessoas cegas ou com baixa visão”. 
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intervenção, inviabilizando a continuidade do trabalho naquela turma. A saída dessa 

criança implicou a necessidade de mudarmos o lócus da pesquisa.  

Reiniciamos, então, a busca por uma turma que atendesse aos critérios já 

apresentados e chegamos a uma turma multisseriada de 4º e 5º anos em uma 

escola da zona rural de Macaíba, município da região metropolitana de Natal/RN. 

Apesar de não ser uma turma de 3º ano, como posto no último critério, decidimos 

reiniciar a pesquisa com aquele grupo, visto que os primeiros critérios foram 

atendidos e, em virtude do levantamento anteriormente feito, já sabíamos que não 

havia outra turma especificamente de terceiro ano com as caraterísticas 

procuradas10. 

Contudo, a realidade desse novo contexto nos compeliu a uma necessária 

mudança do objeto de pesquisa. Isto porque, naquele grupo, além de uma criança 

com deficiência visual, também nos deparamos com uma aluna com deficiência 

auditiva, um adolescente com deficiência intelectual e alguns outros alunos que, 

assim como estes, não haviam consolidado seu processo de alfabetização. Tal 

realidade colocou em xeque nossa proposta de intervenção voltada (exclusivamente, 

naquele momento) para possibilitar à criança cega acessibilidade às imagens do 

livro a partir dos fundamentos da audiodescrição.  

Como pesquisadores, talvez devêssemos ter focado no objeto de estudo já 

estabelecido e ter dado continuidade aos objetivos instituídos. Mas não foi possível 

despir-me da professora que sou há vinte e cinco anos e impedir que aquela 

realidade me afetasse. O trecho abaixo, recortado de nosso diário de campo, reflete 

parte do conflito vivenciado: 

 

Toda minha preocupação e busca para encontrar o sujeito ideal para minha 
pesquisa que se enquadrasse naquelas características específicas: que 
tivesse cegueira total, que estudasse em uma turma de terceiro ano, em 
uma escola pública... E vou procurando, procurando e não encontro esse 
campo ideal pretendido para aplicação da minha pesquisa. E o campo que 
eu encontro me traz novas demandas... Novas inquietações... Exige de mim 
novos encaminhamentos [...] (OLIVEIRA, 2015).  
 

 

Pensávamos como poderíamos dar continuidade ao que fora objetivado antes 

de conhecer aquela realidade específica? Como poderíamos propor oficinas de 

                                                             
10

 Apresentaremos mais detalhes a respeito da seleção do campo empírico e da constituição desse 
grupo no segundo capítulo, quando abordamos o contexto e os interlocutores da pesquisa. 
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leitura com foco na descrição de imagens para o aluno cego, sabendo que cerca de 

um terço daquela turma não leria os textos porque não estavam alfabetizados? 

Como considerar apenas o acesso da criança cega às imagens sem ponderar sobre 

a necessidade de proporcionar a efetiva participação de todos os alunos nas oficinas 

de leitura, não apenas através do acesso aos textos escritos, mas possibilitando a 

cada um exercer o papel de leitor? 

Frente às inquietações, bem como às discussões concernentes aos limites 

técnicos e éticos de uma pesquisa, encontramos respaldo para nossas 

preocupações na declaração feita por Freitas (200211) ao discutir sobre a abordagem 

sócio-histórica como orientadora de uma pesquisa qualitativa: 

 

 
A contextualização do pesquisador é também relevante: ele não é um ser 
humano genérico, mas um ser social, faz parte da investigação e leva para 
ela tudo aquilo que o constitui como um ser concreto em diálogo com o 
mundo em que vive. [...] A leitura que faz do outro e dos acontecimentos 
que o cercam está impregnada do lugar de onde fala e orientada pela 
perspectiva teórica que conduz a investigação. 
 

 

Nesse sentido, entendemos que assumir essa perspectiva de pesquisa 

demanda um posicionamento por parte do pesquisador em não aceitar-se com uma 

postura contemplativa, mas que rompa com a pretensa ideia de neutralidade na 

produção do conhecimento científico, admitindo a dimensão axiológica de sua 

investigação, por entender que a compreensão dos temas que pretende investigar 

ocorre a partir da confrontação de ideias e negociação de sentidos possíveis entre 

ele e o(s) sujeito(s) da pesquisa, seus interlocutores.  

Assim como todo sujeito, o pesquisador também se constitui na relação com o 

outro, logo, ele não apenas afeta como também é afetado pelas conjunturas em que 

a pesquisa se desenvolve. E, com isso, acolhe a expectativa de que também está 

em formação nesse processo e que suas ações, escolhas e posicionamentos, 

inevitavelmente, ancoram-se em uma dimensão do pesquisador como sujeito ético. 

Para Bakhtin (2011), o ato ético não diz respeito ao ato moral, mas ao ato 

valorado e responsável. Toda ação humana carrega valor(es) e é, portanto, um ato 

ético.  

                                                             
11

 Documento online não paginado. 
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Jobim e Souza e Albuquerque (2012) destacam que no encontro do 

pesquisador com seu outro, o desafio consiste em adotar um compromisso ético 

com a produção de um conhecimento desinteressado. Não em uma perspectiva de 

desprezo, descaso ou desapreço. Mas como a ausência de uma atitude interesseira, 

uma atitude que na realidade está centrada na responsabilidade do pesquisador por 

aquilo que pensa em um dado momento, como nos diz Amorim (2009, p. 24). 

 

O dever de pensar e a impossibilidade de não pensar são dados pela 
posição que ocupo em um dado contexto de vida real e concreta. Desse 
lugar, que somente eu ocupo, o que vejo e o que penso são da minha 
responsabilidade. Ninguém mais pode pensar aquilo que penso. Ninguém 
mais pode prestar contas da minha posição e realizá-la, por isso não existe 
nenhum álibi para que eu não pense e não assuma o que eu penso.  

 

A partir dessa premissa, assumindo a posição como professora-pesquisadora, 

optamos por acolher a demanda de redimensionamento do objeto de pesquisa, uma 

vez que esta adquiriu um sentido distinto do anteriormente proposto. Nossa 

preocupação não pairava mais sobre o acesso às imagens do livro pela pessoa com 

deficiência visual, mas sobre a necessidade de construir possibilidades para que 

todos, naquela turma, pudessem participar das sessões de leitura com 

possibilidades de apropriar-se dos textos, atribuindo-lhes sentido. 

Nessa perspectiva, há que se considerar que nosso objeto não se refere a 

algo pronto ou acabado. Antes, é preciso vê-lo como um processo que se encontra 

em constituição. É necessário compreendê-lo como algo sempre em movimento, 

porque se encontra em um dado contexto, estabelecendo relação com outras 

situações, o que demanda do pesquisador um olhar retrospectivo e contemporâneo 

para captar como esse objeto está se constituindo. Isso impõe considerar que o 

objeto que nos propomos a olhar está em um contexto, em um lugar que o define 

nesse momento específico, e não temos álibi para negá-lo. 

As alterações geraram também novas demandas. Para tanto, aprofundamos 

os estudos teóricos referentes à inclusão escolar, leitura e acessibilidade que 

enfocam elementos para o trabalho nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No tocante à inclusão escolar, não nos ativemos a uma deficiência específica, 

em razão da diversidade de sujeitos na turma selecionada para o desenvolvimento 

da pesquisa. Por isso, nosso foco de estratégias inclusivas diz respeito a práticas 
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educativas direcionadas não apenas aos alunos que fazem parte do público alvo da 

Educação Especial, mas a todos os alunos integrantes daquela turma.  

Diante disso, optamos por nos embasar em quadros teóricos que considerem 

a singularidade do sujeito que aprende em relação ao conhecimento e aos 

procedimentos didáticos necessários a essa demanda. Consideramos, ainda, que 

apesar de o livro já apresentar características de material acessível, para que sua 

leitura fosse efetiva, seriam necessários outros processos de mediação que 

promovessem, de fato, sua acessibilidade.  

 

1.2 O ENCONTRO COM A PALAVRA ALHEIA 

 

Em “Trocando palavras”, Francisco Marques (2006, p. 3) expressou, de forma 

poética, a presença e importância da natureza dialógica da linguagem: 

 
Pra começar, 
Nada melhor do que uma boa conversa! [...] 
Trocar palavras com alguém: 
conversa vai, conversa vem. 
Trocar palavras com ninguém: 
conversar com as paredes, 
dialogar com a própria sombra 
- afinal, que mal tem?, 
é conversa também... 

 

“Trocar palavras com alguém” pode explicitar a metáfora eu e o outro sempre 

presente na compreensão de enunciado de Bakhtin (2011). Pois, na interação com o 

outro, o que está sendo produzido, mantido e trocado são enunciados concretos. E 

como o próprio autor destaca exaustivamente, qualquer enunciado estabelece uma 

relação com outros enunciados anteriores aos quais ele responde, assim como 

projeta potenciais enunciados futuros. 

Por essa perspectiva, ao propormos nossa investigação considerando a 

interface entre leitura e educação inclusiva pelo viés da acessibilidade, 

consideramos importante apresentar outros enunciados que alimentaram e estão 

presentificados nesta dissertação. Isto porque, 

 

O objeto do discurso do falante, seja esse objeto qual for, não se torna pela 
primeira vez objeto do discurso em um dado enunciado, e um dado falante 
não é o primeiro a falar sobre ele. O objeto, por assim dizer, já está 
ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se 
cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de 
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mundo, correntes. O próprio falante não é um Adão bíblico, só relacionado 
com objetos virgens ainda não nomeados, aos quais dá nome pela primeira 
vez (BAKHTIN, 2011, p 299-300). 

 

Nesse sentido, reconhecemos que nossa pesquisa não inaugura uma 

temática, por isso é necessário situá-la dentre outros estudos que se voltam para 

essa discussão, haja vista o volume de produções teóricas sobre a inclusão escolar, 

acerca da leitura e, mais recentemente, sobre a acessibilidade em contexto 

educacional.  

Para tanto, no levantamento realizado para averiguação do estado da arte, 

pesquisamos trabalhos realizados entre os anos de 1999 e 2014. Definimos esse 

período considerando como marco inicial a edição da Portaria nº 1679, de 02 de 

dezembro de 1999, que dispõe sobre requisitos de acessibilidade para pessoas com 

deficiência para instruir processos de autorização e reconhecimento de cursos 

universitários, assim como credenciamento de instituições de ensino superior a partir 

das condições de acessibilidade destas. Como limite, definimos o ano em que a 

pesquisa foi desenvolvida e destacamos como palavras-chave: Leitura e inclusão 

escolar/Livro e Acessibilidade/Leitura e acessibilidade. Para tal revisão, consultamos 

a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, a base de dados Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), a biblioteca virtual da Universidade de São 

Paulo (USP), os Periódicos da CAPES e a Revista Brasileira de Educação Especial. 

No processo de reconhecimento bibliográfico, observamos que a maioria das 

produções acadêmicas sobre o tema leitura e acessibilidade versa sobre 

acessibilidade na web, voltada para cegos, geralmente, ou preocupa-se com o 

ensino da leitura para pessoa com deficiência. Entretanto, a partir desse 

levantamento, destacamos cinco dissertações e dois artigos que se aproximam do 

nosso estudo em alguns aspectos. 

Em sua dissertação, Teixeira (2008) compara a legislação federal do Brasil, 

México e Bolívia entre 1990 e 2005 em relação à acessibilidade. Nesse contexto, a 

autora faz uma reflexão sobre o conceito de acessibilidade nas escolas, ampliando 

seus sentidos para além da acessibilidade arquitetônica ao incluir em suas 

categorias de análise dos documentos as ajudas técnicas para a educação escolar e 

a cultura de acessibilidade. No que se refere ao Brasil, ela destaca que a realidade 

cotidiana não acompanha o avanço conceitual de sua legislação e reforça a 

importância de desenvolvermos uma cultura de acessibilidade em todos os âmbitos 
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da vida social, destacando o ambiente escolar. Também aborda o conceito de 

Desenho Universal e o assinala como tendência para oportunizar a participação de 

todos os alunos em um contexto educacional inclusivo.  

Apesar de não voltar-se para questões de leitura, especificamente, os 

apontamentos suscitados por esse estudo nos provocam a refletir sobre a 

acessibilidade como fator para equiparação de oportunidades com o objetivo de 

possibilitar a participação de alunos com ou sem deficiências em práticas escolares. 

Em Caminhos para uma prática inclusiva de leitura e escrita na escola, 

Paccini (2007) analisa um processo de formação continuada e suas implicações na 

prática pedagógica de professores que trabalham com alunos surdos em salas de 

aula regular. Desse processo, a autora destaca as dificuldades e as estratégias 

utilizadas pelos professores, suas concepções sobre leitura e escrita e as mudanças 

em suas práticas a partir da formação. Ela salienta que os estudos de Vygotsky e 

Bakhtin constituem-se como referenciais teóricos para compreensão do conceito de 

linguagem pertinentes para fundamentar uma prática pedagógica voltada para 

aprendizagem de todos os alunos, sobretudo em relação à leitura e à escrita.  

O trabalho de Paccini (2007) diferencia-se do nosso por focalizar a formação 

de professores e fazer um recorte em relação ao ensino de leitura e escrita para 

alunos surdos, mas aproxima-se no que diz respeito aos teóricos adotados e suas 

contribuições. 

Na dissertação intitulada Literatura e Educação: um caso (uma casa) de 

inclusão, Souza (2009) investiga as contribuições da literatura para a inclusão social 

na escola. Para tanto, foi desenvolvida uma intervenção pedagógica através de 

sessões de leitura de textos literários em uma turma de 4º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública em Natal, Rio Grande do Norte. O estudo 

focaliza o diálogo entre a literatura e a inclusão social, confirma a natureza inclusiva 

do texto literário e frisa a relevância do mediador de leitura para o planejamento e 

desenvolvimento de estratégias que possibilitem a democratização da e pela 

literatura em contexto inclusivo. 

Por preocupar-se com a inclusão social, o trabalho não focaliza as 

especificidades da pessoa com deficiência. Todavia, a discussão a respeito do 

potencial inclusivo do texto literário, da organização das sessões de leitura e da 

importância do mediador de leitura ofereceram significativas contribuições para 

dialogar com nossa pesquisa. 
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Santos (2010), em sua dissertação defendida na Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, trata a tradução da literatura infantil numa perspectiva 

tiflológica12 e apresenta um guia para produção de livro para crianças cegas. 

Fundamenta-se em Estudos da Tradução Intersemiótica, pondera sobre a 

importância da leitura e da literatura e conclui sugerindo soluções técnicas e 

tecnológicas voltadas para a criação de livros em formato alternativo para crianças 

cegas, a partir de um estudo de caso.  

Ribeiro (2011), por sua vez, dedicou-se a caracterizar as práticas e hábitos de 

leitura dos alunos com necessidades especiais e as dificuldades que estes 

encontram no acesso ao livro, e complementou qualificando os materiais adaptados 

existentes em bibliotecas e as iniciativas de promoção de leitura no município de 

Matosinho, em Portugal. Suas análises apontam baixa frequência às bibliotecas, 

sendo as escolares as mais visitadas. Os pais e responsáveis pelos alunos com 

deficiência reconhecem o trabalho da escola no incentivo à leitura e, nesse sentido, 

a autora destaca a necessidade de adaptações do material de leitura em maior 

número nas bibliotecas escolares. Por fim, a autora salienta a insuficiência de 

iniciativas que visam à promoção da leitura voltada para alunos com necessidades 

especiais e conclui que a tentativa de integração só será efetiva se forem 

consideradas as demandas específicas de cada indivíduo. 

A realidade apresentada nessa pesquisa se aproxima da encontrada em 

nosso estudo e contribuiu para nossas reflexões na medida em que pensamos a 

necessidade de considerar as especificidades dos alunos com deficiência com o 

intuito de promover a participação desses alunos em atividades de leitura numa 

perspectiva inclusiva e não apenas de integração. 

O artigo O acesso negado e a reiteração da dependência: a biblioteca e o seu 

papel no processo formativo de indivíduos cegos (DALLABRIDA; LUNARDI, 2008) 

analisa o acesso aos livros em braile, sua materialidade, circulação, práticas e usos, 

disponíveis em uma biblioteca, para pessoas com deficiência visual. Esse estudo 

revela que a pessoa cega tem seu direito à leitura reprimido, em virtude da limitação 

de acervo em formato acessível, dificuldades de acesso ao livro e precariedade dos 

títulos disponibilizados. 

                                                             
12

 Tiflologia: Tratado a respeito da instrução dos cegos. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/tiflologia%20_1054915.html>. Acesso em: 
24 jun. 2016. 



28 

 

Já Nuernberg (2010) discute em seu artigo a respeito da construção de 

ilustrações táteis bidimensionais em livros infantis como alternativa para viabilizar a 

acessibilidade de crianças com deficiência visual ao conteúdo imagético de tais 

livros em contexto educacional inclusivo. O autor identifica problemas conceituais na 

construção desse tipo de ilustração e, fundamentando-se em Vygotsky, propõe a 

linguagem como via de compensação social da cegueira, sugerindo as descrições 

textuais e a contextualização de figuras como forma de mediação para garantir 

condições de acesso aos conteúdos visuais e, por conseguinte, ressaltando a 

importância da mediação pedagógica e da linguagem nesse processo. 

Todavia, para além dos estudos acadêmicos, de acordo com Nunes e Kranz 

(2011), o Ministério da Educação tem implementado ações visando promover o uso 

de Tecnologias Assistivas em escolas públicas a partir de programas que favoreçam 

a inclusão escolar de pessoas com deficiência.  

Nessa direção, o governo federal, fundações e organizações não 

governamentais (ONGs) têm desenvolvido projetos e programas que visam ampliar 

a produção e distribuição de livros em formatos acessíveis, assim como se propõem 

a estimular a leitura entre pessoas com deficiência. A seguir, destacamos alguns 

desses projetos e programas:  

1. Projeto Livro Acessível: seu objetivo consiste em “promover a 

acessibilidade no âmbito do Programa Nacional Livro Didático – PNLD 

e Programa Nacional da Biblioteca Escolar (PNBE), assegurando aos 

estudantes com deficiência visual matriculados em escolas públicas da 

educação básica livros em formatos acessíveis13”. Prevê a entrega de 

livros e CDs de áudio, em braile e no formato digital Mecdayse, assim 

como a criação do Acervo Digital Acessível (ADA); 

2. Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas: através do Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), dez instituições foram 

contempladas com qualificação profissional, melhorias no acervo, nos 

equipamentos e com ações que lhes possibilitem ser referência em 

acessibilidade na área. O Pequeno Príncipe, do escritor francês 

Antoine de Saint-Exupéry, e outros nove livros foram selecionados pelo 

projeto para receber formato acessível. As obras têm narração com 

                                                             
13

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/pet/194-secretarias-112877938/secad-educacao-
continuada-223369541/17435-projeto-livro-acessivel-novo> Acesso em: 18 jun. 2016. 
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audiodescrição das ilustrações, tradução para a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), legenda, Daisy (Digital Accessible Information 

System), texto em letra ampliada e versão para leitura fácil14; 

3. Plano Nacional do Livro e Leitura – (PNLL): entre seus princípios 

norteadores, o Plano apresenta a necessidade de garantir que as 

pessoas com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento 

tenham acesso a livros e outros materiais de leitura. Para tanto, 

valoriza produções com versão em braile ou a tradução em LIBRAS e 

aponta para a inclusão desses leitores em escolas regulares. Dentre os 

objetivos, está o de “assegurar o acesso à leitura e à informação a 

todas as pessoas com deficiência, conforme a legislação brasileira”. 

(BRASIL, 2014a, p. 26); 

4. Rede de Leitura Inclusiva: trata-se de um projeto desenvolvido pela 

Fundação Dorina que visa estimular a formação de redes de leitura 

inclusiva em todo o país, a partir da mobilização de educadores, 

mediadores de leitura, governos, agentes de bibliotecas e de 

organizações sociais, com vistas à disseminação da leitura inclusiva, 

aproximando a pessoa com deficiência do mundo da leitura15. 

Entretanto, tendo participado dos encontros de mobilização para 

implantação da rede no Rio Grande do Norte, promovidos pela 

Fundação Dorina em parceria com a UFRN, observamos que a ênfase 

desse projeto está na acessibilidade para a pessoa com deficiência 

visual; 

5. Projeto Todas as Pessoas Têm Direito de Conhecer Todas as 

Histórias – Livro e Leitura Acessíveis para Infância Brasileira: 

estruturado pela ONG Escola de Gente, o projeto tem como objetivo a 

formação de educadores/as para trabalhar com leitura acessível a 

partir da disseminação da metodologia criada por Claudia Werneck, 

utilizando o livro Sonhos do Dia, de sua autoria e publicado em nove 

formatos acessíveis pela Editora WVA16. 

                                                             
14

 Disponível em: <http://www.fpc.ba.gov.br/2015/09/157/Livro-O-Pequeno-Principe-ganha-versao-
audiovisual-acessivel.html>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
15

 Disponível em: < http://redeleiturainclusiva.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 21 jan. 2016. 
16

 Disponível em: <http://www.escoladegente.org.br/leitura-acessivel/>. Acesso em: 17 mai. 2015. 
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Tais documentos e propostas, com todas as limitações e contradições que 

lhes são inerentes, uma vez que as relações entre estes e a prática podem 

encaminhar-se tanto no sentido da continuidade/descontinuidade, ou mesmo de 

desencontros, ainda representam tendências ou movimentos sobre leitura e 

acessibilidade próprios de sua época de elaboração. Portanto, mesmo que eles não 

sejam representativos da prática, ao se constituírem como referências, ainda se 

configuram como um “certo ideário” para práticas de leitura, considerando o direito 

da pessoa com deficiência. 

A partir dessa compreensão, percebemos que, no Brasil, há um movimento 

crescente que tem se voltado para a produção e circulação de livros em formatos 

acessíveis, bem como para a promoção da prática de leitura com acessibilidade em 

escolas e bibliotecas.  

No que tange ao livro didático acessível, as ações empreendidas pelo 

Ministério da Educação têm ampliado consideravelmente o atendimento ao 

estudante com deficiência visual. Porém, o acesso a outros tipos de livro em 

formatos acessíveis ainda não atende à demanda de brasileiros cegos ou com baixa 

visão (NEVES, 2006).  

Assim, o que se apresenta é certo descompasso entre o que se garante como 

acesso em propostas e resoluções e sua efetividade por meio da consideração não 

apenas da pessoa cega ou com baixa visão, mas das múltiplas possibilidades 

sensoriais e semióticas.  

A partir dessa “boa e longa conversa”, observamos que os pontos de 

intersecção entre as áreas de leitura e acessibilidade estão centrados ora em 

aspectos técnicos para produção de livro acessível, ora nas demanda de um público 

específico, ora na estruturação de políticas públicas voltadas para essa demanda.  

Também constatamos que os estudos selecionados focalizam diferentes 

aspectos, como: o conceito de acessibilidade voltado para o espaço escolar; a 

formação docente para o ensino de leitura; o potencial inclusivo do texto literário; as 

orientações técnicas para produção de livros acessíveis e as dificuldades 

enfrentadas pela pessoa com deficiência para ter acesso ao livro. 

Dessa forma, entendemos que os trabalhos selecionados suscitam 

importantes contribuições para refletirmos a respeito da interface entre leitura e 

acessibilidade em contexto regular de sala de aula, considerando a participação de 
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todos os alunos, embora nenhum deles coadune esses aspectos. E nisso não há 

nenhum demérito, haja vista não ser esse o propósito de cada um. 

Nesse sentido, com a intenção de possibilitar a participação de todos os 

alunos, inclusive daqueles com deficiência e/ou não alfabetizados nas atividades 

para leitura do livro produzido no NEI/CAp/UFRN, definimos como questão 

norteadora para nossa investigação: Como possibilitar a acessibilidade para leitura 

do livro Contando contos e ouvindo histórias em contexto escolar, considerando a 

perspectiva de educação inclusiva?  

Tal questão nos impõe um posicionamento ético que delimita como objetivo 

da nossa pesquisa: Desenvolver uma proposta de mediação pedagógica com vistas 

à acessibilidade para leitura do livro Contando contos e ouvindo histórias em 

contexto escolar na perspectiva da educação inclusiva. Desse objetivo geral, 

definimos como específicos:  

 Produzir procedimentos e recursos didáticos que proporcionem a 

acessibilidade dos alunos com deficiência às narrativas do livro 

Contando contos e ouvindo histórias; 

 Mediar situações pedagógicas com vistas à acessibilidade para leitura 

do livro Contando contos e ouvindo histórias, em contexto escolar na 

perspectiva da educação inclusiva; 

 Avaliar a proposta de acessibilidade para leitura do livro Contando 

contos e ouvindo histórias, considerando a participação de todos. 

Assim, ao delimitarmos nossa proposta de pesquisa, se faz necessário 

apontar os fundamentos que definem o prisma pelo qual desenvolvemos nosso 

estudo. 

Em primeiro lugar, entendemos que, no contexto educacional brasileiro, a 

perspectiva de educação voltada para a dimensão inclusiva é uma proposta 

afirmada tanto por documentos oficiais quanto por estudos acadêmicos 

desenvolvidos (SILVA, 2014b). Contudo, Martins (2002) destaca que ainda que se 

reconheçam progressos relativos à inclusão, no que se refere à legislação e aos 

avanços na produção teórica, as práticas escolares, em sua maioria, ainda 

demonstram traços excludentes, revelando um cenário de contradições. Essa autora 

assinala, também, que a sociedade atual está vivendo um processo de transição, no 

qual se abandona, gradualmente, a postura excludente e integradora em relação às 

pessoas com deficiência e se começa a aderir à atitude de inclusão.  
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No entanto, os avanços nesse campo de conhecimento exigem também 

mudanças metodológicas e conceituais que facilitem a aplicação das melhorias nos 

sistemas educacionais. Por isso, Rodrigues (2009, p. 302, grifos do autor) comenta 

que a discussão em torno da necessidade de organização de processos de 

escolarização em ambientes inclusivos e com acesso ao currículo comum já é objeto 

de concordância entre especialistas e investigadores, e enfatiza que “não importa 

mais discutir a inclusão, mas decidir como fazê-la”.  

Para isso, Silva (2014b, p. 11) recomenda que seja necessário “promover a 

efetivação dos princípios da inclusão: a aceitação das diferenças individuais, a 

valorização de cada pessoa, a convivência dentro da diversidade humana e a 

aprendizagem por meio da cooperação”. Tais princípios têm orientado nossa prática 

como professores e como pesquisadores. Por isso, optamos por desenvolver nosso 

estudo em contexto de sala de aula regular. 

Segundo Martins (2002), o processo de inclusão implica a adaptação da 

instituição escolar para atender às necessidades especiais dos alunos na sala 

regular. Então, é função da escola conciliar o ensino com esse trabalho de inclusão, 

sem, necessariamente, abrir mão de ações pedagógicas importantes. Porém, 

reconhecemos que as mudanças na realidade educacional não ocorrem apenas por 

força da lei, mas exigem mudanças de concepções, de valores e, por conseguinte, 

de atitude, que se refletem na prática educativa. 

Por essa perspectiva, entende-se como Educação Inclusiva a prática de 

inclusão de todos, independente de suas diferenças, em escolas que possam 

satisfazer suas necessidades. “É um movimento que busca repensar a escola, para 

que a escola da discriminação dê lugar à escola aberta a todos”. (MARTINS, 2002, 

p.19). Nesse sentido, uma escola inclusiva, de fato, mostra-se disposta a receber 

todas as crianças elaborando estratégias, apoios e adequações necessárias que 

viabilizem o avanço de suas aprendizagens, garantindo-lhes esse direito. 

Frente a essa realidade, emergem muitas responsabilidades para os 

educadores que se propõem a incluir as crianças com necessidades educacionais 

especiais17 em ações significativas de ensino e de aprendizagem. Para nossa 

                                                             
17

 A Resolução 2/2001 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 
2001) define da seguinte forma: 
Art. 5º Consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o 
processo educacional, apresentarem:  
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pesquisa, especificamente, isso implica perceber a leitura como atividade necessária 

a todos os alunos, inserida em uma dimensão mais ampla que reconhece a 

importância de enriquecer suas experiências educacionais e culturais e compreende 

que o paradigma da inclusão propõe uma educação para todos, considerando a 

diversidade. 

Lebedeff, Santos e Silva (2014, p. 74) afirmam: “Se inclusão é paradigma, é 

premissa educacional, a acessibilidade é sua ferramenta de realização. A inclusão 

não ocorre sem o provimento da acessibilidade.” 

Nesse sentido, o segundo fundamento que orientou nossa pesquisa consiste 

na compreensão de que para se construir uma prática escolar inclusiva não é 

suficiente garantir o acesso de alunos com necessidades educacionais especiais às 

escolas, há que se garantir também condições de acessibilidade “que permitam a 

participação de todas as pessoas com ou sem deficiências em condições de 

equiparação de oportunidades, direitos e deveres”. (TEIXEIRA, 2008, p. 58-59). 

Não se trata de poder escolher entre “ou isto ou aquilo”, como sugere o 

poema de Cecília Meireles: “Mas não consegui entender ainda/qual é melhor: se é 

isto ou aquilo”18. Não há como definir o que é melhor ou mais importante, se o 

acesso ou a acessibilidade. Nesse caso, é preciso escolher e lutar politicamente por 

isto e aquilo, por condições de acesso e de acessibilidade. 

A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, define acessibilidade como: 

 

possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, 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 deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 
2015). 

 

                                                                                                                                                                                              
I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que 
dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas 
não vinculadas a uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, 
limitações ou deficiências;  
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a 
utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que o leve a dominar 
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.  
18

 MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. Disponível em: 
<https:/nonnabuka.wordpress.com/category/poemas> Acesso em:11 jun. 2016. 
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Procurando dirimir alguns equívocos nas interpretações dos termos acesso e 

acessibilidade, Manzini (2010, p. 284, 285) menciona que  

 

A palavra acesso parece estar relacionada a criar condições legais e de 
direitos igualitários, encerra a busca de algo que discrimina, encerra a 
necessidade de luta, encerra movimentação social e legal para garantir 
direitos. [...] A acessibilidade se refere às questões concretas relacionadas 
ao cotidiano. A palavra acesso implica processo de mudança, busca. A 
palavra acessibilidade indica um produto concreto.  

 

Tais palavras expressam a perspectiva de superação de exclusões de 

processos, interações e espaços, bem como de democratização de usufruto de bens 

materiais e culturais (COSTAS, 2014; CLOSS; FERNANDES; GRAEFF, 2013;). 

Como nos diz Rodrigues (2009, p. 301, grifos do autor): 

 

Outros passos têm de ser dados (e estão a ser dados), no sentido de uma 
inclusão plena e significativa, com particular destaque para aqueles passos 
que enfatizam os acessos, não apenas físicos, mas a todas as dimensões 
da vida escolar [...]. 

 

Sendo assim, entendendo que “prover acessibilidade é imprimir todos os 

esforços para que as condições de participação das pessoas com deficiência, em 

qualquer arena social, estejam em igualdade de condições com as de pessoas sem 

deficiências” (LEBEDEFF; SANTOS; SILVA, 2014, p. 74), os educadores que se 

deparam com a responsabilidade de incluir crianças/alunos com necessidades 

educacionais especiais em situações significativas de ensino e de aprendizagem, 

são desafiados a problematizar e a rever suas referências semióticas de mediação 

em decorrência das especificidades dos alunos com os quais interage 

pedagogicamente. Nesse sentido, o tensionamento em torno da questão da 

acessibilidade consiste em buscar mudanças nas relações de exclusão da pessoa 

com deficiência. 

Para tanto, é importante que a escola inclusiva oriente sua proposta por uma 

visão de aluno como cidadão, sujeito de direitos, que deve ser respeitado em suas 

especificidades, seja ele com ou sem necessidades educacionais especiais. E, 

particularmente, para os alunos com deficiência é necessário garantir-lhes o acesso 

à escola regular associado às condições de acessibilidade para que possam 

vivenciar o cotidiano escolar da sala de aula e da escola como um todo, conforme 

destacam Stainback e Stainback (1999, p. 30-31, grifos do autor): 
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A inclusão genuína não significa a inserção de alunos com deficiência em 
classes de ensino regular sem apoio para professores ou alunos. [...] Todo 
esse apoio para alunos e professores deve ser integrado – e associado – a 
uma reestruturação das escolas e das classes. Os apoios devem ser 
centrais, e não periféricos, à educação regular. Dessa maneira, os 
benefícios do ensino inclusivo podem atingir todos os alunos [...]. Por isso, o 
desafio é estender a inclusão a um número maior de escolas e 
comunidades e, ao mesmo tempo, ter em mente que o principal propósito é 
facilitar e ajudar a aprendizagem e o ajustamento de todos os alunos, os 
cidadãos do futuro. 

 

 Assim sendo, o professor, como mediador no processo de aprendizagem, 

necessita ter sua formação continuamente alimentada com vistas ao 

aprofundamento de saberes concernentes à prática educativa, à compreensão da 

educação em dimensão inclusiva e ao aperfeiçoamento de seu fazer pedagógico, 

considerando uma educação que respeita as diferenças e especificidades de todos 

os alunos. Ressalvando-se, contudo, que essa formação continuada não é 

responsabilidade exclusiva do docente, mas também do Estado e da sociedade que 

comungam de ideais inclusivos para a educação. 

 Por fim, o terceiro fundamento que se faz necessário destacar diz respeito à 

concepção de leitura que permeia nosso trabalho.  

A esse respeito, embasamo-nos em uma perspectiva dialógica de leitura, 

entendendo-a como processo, como construção de sentido. Para tanto, recorremos 

aos estudos de Bakhtin (2011) quanto a sua concepção dialógica de linguagem e 

sobre a noção de compreensão que pode ser relacionada à atividade de leitura. 

Também nos embasamos nas teorizações de Freire (2011), sobretudo, quanto à 

reflexão dos elementos básicos da leitura, e nos estudos de Solé (1998) em relação 

à concepção de leitura e estratégias para desenvolvimento dessa prática em 

contexto escolar. 

Para Bakhtin (2011), a linguagem é interação e, como tal, constitui e é 

constituída por sujeitos. O dialogismo e alteridade são marcas basilares nessa 

compreensão de linguagem. O dialogismo refere-se às relações estabelecidas entre 

enunciados produzidos por sujeitos em qualquer evento de interação. Essas 

relações são geradas em contextos interativos a partir da relação de discursos do eu 

e do outro que veiculam posicionamentos, ideias e pontos de vistas. Tal definição é 

“[...] fundamental para compreendermos que a leitura ocorre por meio do encontro 

dos posicionamentos valorados, das ideologias, da interação do autor/falante e do 
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leitor/ouvinte e não apenas como decodificação de sinais gráficos” (ARAÚJO; 

CASADO ALVES, 2014, p. 51).  

Assim sendo, Araújo e Casado Alves (2014) ressaltam que na atividade de 

leitura, tanto o autor/falante quanto o leitor/ouvinte são sujeitos que participam 

ativamente da interação verbal e do processo de construção de sentidos dos textos. 

Outro conceito muito importante nos estudos bakhtinianos que oferece 

embasamento para pensarmos a questão da leitura, ainda que esse autor não tenha 

se voltado nomeadamente a essa demanda, é a compreensão responsiva ativa.  

 

O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, 
prepara-se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma 
ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, 
às vezes, literalmente, a partir da primeira palavra do falante (BAKHTIN, 
2011, p. 271).  

 

Na interação, o sujeito responde a um discurso posicionando-se a partir de 

seus pontos de vista, ideologias, valores. De igual modo, na prática de leitura o 

leitor/ouvinte constrói sentido para o texto, seja ele verbal ou pictórico, recuperando 

sentidos elaborados em outros contextos e produzindo novos sentidos. A leitura ou a 

audição de enunciados sempre implica em uma compreensão responsiva ativa, 

podendo esta ser imediata ou de efeito retardado. Essa compreensão ativa é o 

posicionamento em relação aos enunciados e pode ocorrer em graus diversos, de 

acordo com as possibilidades de cada leitor/ouvinte estabelecer relações dialógicas 

entre os enunciados. Nesse sentido, “[...] o ato de ler põe em cena, assim, a 

resposta construída por um leitor heterogêneo, plural que foi constituído como tal em 

um mundo de vozes, de textos, de discursos diversos” (CASADO ALVES; MATIAS, 

201119). 

No livro A importância do ato de ler, Freire (2011, p.14) afirma que “a 

aprendizagem da leitura e da alfabetização são atos de educação e educação é um 

ato político”. A tônica de seu discurso volta-se para a necessidade de assumirmos 

um compromisso científico e estético, mas também ético e político em relação à 

alfabetização e à leitura, especialmente no contexto brasileiro. O autor também 

reconhece a leitura como uma atividade que implica compreender a relação dialética 

entre o contexto do escritor e do leitor a partir da mediação pelo texto. Ele discute a 
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 Documento não paginado. 
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relevância que as experiências de mundo têm para a prática de leitura e relaciona 

três elementos básicos da leitura: o sujeito (leitor), o objeto (texto) e as condições 

sociais de sua produção.  

No âmbito do nosso trabalho, entendemos que assumir um compromisso nas 

dimensões apontadas pelo autor implicaria garantir que os elementos básicos 

indicados para o desenvolvimento de uma prática leitora fossem garantidos no 

desenvolvimento da pesquisa. Por isso, assumimos uma postura que considera o 

leitor como sujeito no processo de atribuição de sentidos, procurando proporcionar-

lhes autonomia interpretativa, ampliando suas possibilidades de compreensão 

leitora. Quanto ao objeto de leitura, ou seja, os textos do livro selecionado, 

providenciamos formatos diferenciados no intuito de que esses fossem acessíveis a 

todos, considerando as especificidades desses sujeitos. E, ainda, procuramos 

viabilizar as condições sociais para a produção desse evento, a partir da 

organização de oficinas de leitura. 

Pela mesma perspectiva, Solé (1998, p. 22) define que a leitura “[...] é um 

processo de interação entre leitor e o texto”. Ela se forma como uma atividade 

cognitiva complexa que compreende uma ação ativa por parte do sujeito e vai 

constituindo-se em um processo de construção de significados que supõe variados 

usos e funções, a depender de seus objetivos. Nesse sentido, a autora destaca que 

é importante motivar as crianças a ler e propõe estratégias para o desenvolvimento 

dessa prática em contexto escolar. Ela destaca: 

 

Isso se consegue planejando bem a tarefa de leitura e selecionando com 
critério os materiais que nela serão trabalhados, tomando decisões sobre 
ajudas prévias de que alguns alunos possam necessitar, evitando situações 
de concorrência entre as crianças e promovendo, sempre que possível, 
aquelas situações que abordem contextos de uso real, que incentivem o 
gosto pela leitura e que deixem o leitor avançar em seu próprio ritmo para ir 

elaborando sua própria interpretação [...] (SOLÉ, 1998, p. 92). 
 

Sendo assim, orientados por esses fundamentos, na continuidade 

descrevemos o percurso metodológico trilhado, apresentando a abordagem de 

pesquisa adotada, o campo de atuação investigativa, os interlocutores, a proposta 

de intervenção e, por fim, a perspectiva para análise dos dados construídos.  
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1.3  ESTRUTURANDO A DISSERTAÇÃO 

 

Para uma melhor sistematização deste texto que sintetiza as elaborações 

construídas a partir do percurso vivido, respeitando as características da abordagem 

investigativa que adotamos e nossos limites e possibilidades para desenvolvê-la, 

organizamos a presente dissertação procurando contemplar nesta Introdução as 

inquietações e o contexto que motivaram a realização da pesquisa, apresentar as 

referências sobre a temática discutida, o objeto de estudo, a questão-problema e os 

objetivos, bem como demarcar a estrutura e a organização deste trabalho.  

No capítulo A pesquisa-intervenção delineando o percurso metodológico, 

nos propomos a explicitar a abordagem metodológica da pesquisa, os 

procedimentos para construção dos dados, a constituição do lócus investigativo e 

dos interlocutores partícipes nesse processo, assim como os parâmetros de 

organização dos eixos de análise dos dados construídos.  

Nos capítulos seguintes, apresentamos as oficinas conforme foram propostas, 

articulando-as com o conhecimento teórico e os dados construídos durante o 

processo de intervenção. Em Oficinas de leitura suscitando encontros com o 

texto, abordamos as experiências de leituras imagéticas como direito de alunos com 

e sem deficiência e refletimos sobre a utilização dos fundamentos da audiodescrição 

na promoção de acessibilidade às imagens do livro e as contribuições da abordagem 

didática multissensorial em processos de acessibilidade para leitura no contexto 

investigado.  

No capítulo Dialogismo e alteridade nos encontros de leitura, discutimos 

como o contato com o código de escrita braile e a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), percebidos como semióforos, possibilitou descobertas que contribuíram 

para sensibilizar os interlocutores da pesquisa em relação às experiências leitoras 

de pessoas com deficiência e para dar visibilidade aos recursos de acessibilidade. 

Destacamos, ainda, o fechamento do processo de intervenção com o encontro da 

turma envolvida na pesquisa com uma das crianças autoras do livro.  

Por fim, a partir das aprendizagens construídas, tecemos nossas 

Considerações, buscando estabelecer relações entre o que nos propomos e as 

contribuições deste trabalho para o desenvolvimento de práticas que possibilitem a 

acessibilidade para leitura em contexto escolar que se orienta pela perspectiva da 
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educação inclusiva. Apontamos, ainda, os desafios e os limites desta pesquisa, 

assim como possibilidades e desdobramentos para estudos posteriores.  
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2  A PESQUISA-INTERVENÇÃO DELINEANDO O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Sem exageros que imobilizem o seu trabalho, em vez de estimulá-lo, o 
pesquisador deve estar sempre atento à acuidade e veracidade das 
informações que vai obtendo, ou melhor, construindo. Que ele coloque 
nessa construção toda a sua inteligência, habilidade técnica e uma dose de 
paixão para temperar (e manter a têmpera!). Mas que cerque o seu trabalho 
com o maior cuidado e exigência, para merecer a confiança dos que 
necessitam dos seus resultados.  

Lüdke e André 

  

A perspectiva abordada por Lüdke e André (1986) em relação à postura a 

ser assumida pelo pesquisador expressa nossas ideias e ideais na constituição 

deste trabalho. Para efetivação dessa postura, consideramos que os 

pressupostos teóricos da pesquisa qualitativa são os mais adequados para 

consecução dos nossos objetivos, por convergirem com as características básicas 

dessa abordagem. Nesse tipo de abordagem, o ambiente natural constitui-se 

como a fonte direta dos dados e o pesquisador como seu instrumento 

fundamental; enfoca a dimensão do processo e não o produto; importa-se em 

retratar a perspectiva dos participantes em relação à realidade investigada e os 

dados construídos são predominantemente descritivos (BOGDAN; BIKLEN, 1994; 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Rampazzo (2002, p. 60) complementa: 

 

Os dados da pesquisa qualitativa não são coisas isoladas, acontecimentos 
fixos, captados em um instante de observação. Eles se dão em um 
contexto fluente de relações: são “fenômenos” que não se restringem às 
percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma 
complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos. Na 
pesquisa qualitativa, todos os fenômenos são igualmente importantes e 
preciosos. 

  

A abordagem qualitativa agrupa diversas estratégias de investigação que 

partilham essas características (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Dentre elas, elegemos a 

metodologia de pesquisa intervenção, cujos princípios orientadores foram 

sistematizados por Jobim e Souza (2011) e Jobim e Souza e Albuquerque (2012), 

tomando como premissa o dialogismo e a alteridade para instituir práticas de 

discursividade entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, a partir das 

concepções teóricas de Mikhail Bakhtin. 

Nessa interlocução entre o pesquisador e o outro, Jobim e Souza e 

Albuquerque (2012) destacam que o foco está na cena dialógica; o outro não se 
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constitui como objeto/informante, mas é reconhecido como sujeito; o pesquisador 

participa das experiências que esse encontro proporciona; o contexto é marcado 

pela alteridade mútua e o diálogo confere à pesquisa uma dimensão de produção de 

sentidos. 

Com base nesse enfoque, as autoras citadas apontam que a pesquisa em 

ciências humanas constitui-se por dois momentos demarcados pelo encontro do 

pesquisador e seu outro, vivido no campo da pesquisa quando o pesquisador 

estabelece o diálogo com o sujeito e o encontro do pesquisador com o texto, quando 

através da escrita ele busca dar forma e conteúdo aos processos vivenciados no 

primeiro encontro. Para efeitos didáticos, destacamos a compreensão desses 

momentos no contexto da nossa pesquisa.  

 

2.1 PRIMEIRO ENCONTRO: O PESQUISADOR E SEU OUTRO NO 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A perspectiva bakhtiniana acerca das ciências humanas está pautada em sua 

concepção dialógica de linguagem (BAKHTIN, 2011). Para ele, linguagem é 

interação. Todas as práticas de linguagem consideram um sujeito histórico, datado, 

concreto, ativo, não monológico, que se constitui como tal pela linguagem. E como 

ser de linguagem, é sempre pensado em interação com o outro. Essa compreensão 

implica que “[...] o sujeito como tal não pode ser percebido e estudado como coisa 

porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode se tornar mudo; 

consequentemente, o conhecimento que se tem dele só pode ser dialógico” 

(BAKHTIN, 2011, p. 400). 

Apresentamos uma citação mais longa, porém, significativa para expressar o 

princípio do dialogismo e da alteridade em relação à interação do pesquisador e seu 

outro na perspectiva de pesquisa adotada: 

 

O mestre abriu a palma da mão direita, elevou-a na altura do coração de 
Petrus, que também abriu a palma da mão direita e colocou-a na direção do 
coração de Malthus. As palmas abertas se tocaram, indicando que 
professor e aluno estavam a partir de agora no mesmo mundo, conectados. 
Malthus saudou Petrus de forma generosa e provocadora: 
- Sawabona. 
Com esse cumprimento, o mestre queria dizer “eu te respeito e te valorizo”. 
O aluno respondeu: 
- Shikoba. 
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Com essa resposta, Petrus queria dizer “então eu existo para você”. O 
cumprimento demonstrava que o aluno só existia para seu professor se 
fosse respeitado e valorizado como um ser humano único, como um 
aprendiz especial. Desse modo, ambos abriam a mente para a troca de 
experiências (CURY, 2014, p. 15). 

 

Nesse sentido, a concepção do outro opera no campo da alteridade e “[...] cria 

uma cumplicidade responsável, uma vez que nem a minha existência nem a 

existência dele são soberanas, mas interdependentes” (JOBIM E SOUZA; 

ALBUQUERQUE, 2012, p. 114). 

Nessa perspectiva, a fonte dos dados é o texto, ou seja, o campo da 

investigação são os significados construídos pelo(s) sujeito(s) que se materializam 

em textos verbais e não verbais e se manifestam em enunciados únicos e 

irreproduzíveis, uma vez que estão visceralmente vinculados ao seu contexto de 

produção. A partir disso, há que se considerar os procedimentos investigativos 

utilizados para construção dos dados, como a observação e a entrevista, também 

como práticas discursivas. 

Recuperando a ideia de Bakhtin de que cada texto é um elo em uma cadeia 

discursiva (BAKHTIN, 2011), entendemos a importância de descrever o contexto em 

que os procedimentos investigativos aconteceram para explicitar a história das 

próprias práticas discursivas da entrevista, observação, etc. Ou seja, recuperar o 

contexto de produção desses enunciados para articulá-los com os demais textos que 

formam essa cadeia. Dessa forma, entendemos que a entrevista, por exemplo, é um 

texto que se articula com outros textos anteriores e gera ecos e ressonâncias. Da 

mesma forma, compreende-se que os dados também são novos textos construídos 

a partir da entrevista, da observação, da prática da intervenção, constituindo-se em 

outros elos/enunciados da cadeia discursiva. Por isso, não são pinçados/coletados 

em uma dada realidade, mas, sim, construídos a partir das interações. 

 

A investigação se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós não 
perguntamos à natureza e ela nos responde. Colocamos as perguntas para 
nós mesmos e de certo modo organizamos a observação ou a experiência 
para obtermos a resposta. Quando estudamos o homem, procuramos e 
encontramos signos em toda parte e nos empenhamos em interpretar o seu 
significado (BAKHTIN, 2011, p. 319). 

 

Assim, frente ao referido aporte metodológico, adotamos como procedimentos 

de pesquisa para a construção dos dados: observação das atividades do grupo 
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pesquisado, diário de campo, registro fotográfico e gravação em áudio das oficinas20 

de leitura, entrevistas individuais com as professoras e rodas de conversa com as 

crianças, inspiradas na entrevista coletiva segundo Kramer (2003).  

Entendemos que a observação possibilita ao pesquisador a apreensão de 

determinado aspecto, bem como a revelação de aspectos novos de uma questão. 

Tal apreensão, orientada pela exotopia do olhar, em grande medida, já é delineada 

pelo enquadramento axiológico que norteia a constituição de critérios e parâmetros 

para o desenvolvimento da observação, a qual, neste sentido, é compreendida, 

intrinsecamente, como “participante”, uma vez que a presença desse olhar alheio ao 

ambiente observado já se constitui como interventivo, o qual, com maior ou menor 

grau, é valorado por aqueles que atuam no contexto observado.  

Assim, organizamos roteiros, considerando como eixos norteadores: o 

contexto, os sujeitos e as práticas de leitura. Entretanto, considerando os 

pressupostos da pesquisa intervenção, os roteiros não são todos definidos a priori, 

antes foram construídos progressivamente na medida em que a pesquisa avançava. 

Isso porque, conforme Freitas (2003, p. 32), “[...] esta observação é caracterizada 

pela dimensão alteritária: o pesquisador ao participar do evento observado constitui-

se parte dele, mas ao mesmo tempo mantém uma posição exotópica que lhe 

possibilita o encontro com o outro”. 

Com a intenção de registrar com mais segurança as observações realizadas, 

adotamos o diário de campo. Enquanto estávamos no contexto da cena observada, 

fazíamos registros compactos, constituídos por frases curtas e anotações em 

tópicos, mas que possibilitassem a recuperação das informações relevantes. Em 

outro momento, fazíamos o registro expandido de dados descritivos, dúvidas, 

sentimentos, análises e avaliações iniciais. 

O diário de campo foi utilizado durante toda a investigação, como um gênero 

discursivo, assumindo um caráter confessional e, por isso, foi escrito em primeira 

pessoa, considerando a própria pesquisadora como primeira leitora (BAKHTIN, 

2011). No diário de campo, há o encontro do pesquisador com o outro de si mesmo, 

pois aquele que escreve é diferente daquele que observou. No momento em que o 

pesquisador registra em seu diário de campo o que foi observado, ele já está 
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 A oficina de leitura foi adotada como estratégia metodológica para o desenvolvimento da 
intervenção e será detalhada a posteriori. 
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refletindo sobre sua observação, fazendo escolhas, recortes axiológicos, a partir de 

valores definidos por seus objetivos e posicionamentos teórico-metodológicos.  

No momento do encontro do pesquisador com o texto, quando ele se debruça 

sobre a análise de sua intervenção, há um retorno ao diário de campo para refletir e 

analisar o que foi escrito/descrito. E para que o pesquisador não fique apenas 

escutando sua voz como eco de si mesmo, é fundamental promover um processo de 

tensionamento e descentramento desse ponto de vista em relação à pesquisa. 

Outro procedimento empregado foi a entrevista individual com as professoras 

e gestoras da escola. Para tanto, optamos pelo formato semiestruturado, pois, de 

acordo com Lüdke e André (1986), a vantagem desse recurso reside na interação 

entre pesquisador e pesquisado. Diferentemente de outros métodos onde se 

estabelece uma relação hierárquica entre ambos, esse tipo de entrevista permite ao 

pesquisador retomar pontos ou solicitar esclarecimentos a respeito de aspectos que 

não fiquem claros. Dessa forma, 

 

O que se revela mais importante é a necessidade de ouvir cuidadosamente. 
Ouça o que as pessoas dizem. Encare cada palavra como se ela fosse 
potencialmente desvendar o mistério que é o modo de cada sujeito olhar 
para o mundo [...]; faça perguntas, não com o intuito de desafiar, mas sim 
de clarificar. Se não conseguir compreender, encare o defeito como seu [...], 
volte atrás, ouça e pense um pouco mais. O processo de entrevista requer 
flexibilidade [...] (BOGDAN; BIKLEN,1994, p.137). 

 

As entrevistas foram organizadas a partir de blocos temáticos predefinidos, 

mas flexíveis a partir do que nossos interlocutores diziam. Pois, concordando com 

Petit (2008, p. 55), “é preferível esquecer um tema listado no roteiro inicial a não 

escutar o imprevisto. [...] Senão, nada se aprende além do que já se sabia. Uma 

entrevista não é um questionário”. 

Os blocos temáticos contemplavam dados identificadores e de formação 

profissional, experiência com educação inclusiva, a prática pedagógica, o trabalho 

com a leitura em sala de aula e as interações das professoras com a turma e dos 

alunos entre si, especialmente em relação aos alunos com deficiência21. A fim de 

evitar o desperdício de dados que fossem relevantes e contando com a autorização 

dos sujeitos, as entrevistas foram gravadas em áudio e, posteriormente, transcritas, 

empregando-se critérios da norma culta da língua portuguesa. O mesmo 

procedimento foi adotado em relação às oficinas. 
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 Apêndice E.  
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Com as crianças, ao final de cada oficina, foram realizadas as rodas de 

conversa a partir das considerações de Kramer (2003) no que se refere à utilização 

de entrevistas coletivas como estratégia metodológica para construção de dados. O 

procedimento foi adotado para que os participantes pudessem avaliar e comentar as 

oficinas de leitura, enquanto o nosso objetivo com as rodas de conversa consistia 

em: “identificar pontos de vista dos entrevistados; reconhecer aspectos polêmicos (a 

respeito de que não há concordância) [e aspectos convergentes]; provocar o debate 

entre os participantes [...]” (KRAMER, 2003, p. 66. Acréscimos nossos). Para tanto, 

seguimos as orientações da autora em relação às condutas que devem ser 

observadas pelo entrevistador, dentre as quais, destacamos: dedicar atenção para 

quem estava falando, estimular a participação dos sujeitos mais calados, 

problematizar, perguntar, repetir falas e expressões, respeitar o silêncio, destacar o 

que parecia forte e “resistir à sedução de ter valorizada sua presença mais que a do 

grupo” (KRAMER, 2003, p. 68). 

Assim, os procedimentos investigativos foram adotados com a perspectiva de 

possibilitar o desenvolvimento de práticas discursivas no intuito de viabilizar a 

produção de textos que sinalizassem compreensões acerca dos acontecimentos da 

pesquisa. 

A seguir, apresentamos o campo de atuação investigativa, nossos 

interlocutores nesse processo e explicitamos a estrutura das oficinas de leitura como 

recurso mediador para intervenção, construídos a partir do nosso encontro com o 

outro. O propósito é uma descrição reflexiva da fase inicial da pesquisa que 

contribua para as análises decorrentes do processo de intervenção. 

 

2.1.1 O campo de atuação investigativa 

 

Vivenciamos alguns percalços no processo de escolha do lócus para o 

desenvolvimento da nossa pesquisa. No início, pela dificuldade de encontrar uma 

escola que atendesse aos critérios estabelecidos e, em seguida, pela necessidade 

de mudar o campo de investigação.  

Conforme relatamos na introdução, a princípio a pesquisa seria desenvolvida 

em uma escola pública de Pipa, município de Tibau do Sul, litoral do Rio Grande do 

Norte. Entretanto, não foi possível dar continuidade à investigação naquela 
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comunidade em virtude da saída da criança cega da escola que, naquela ocasião, 

era o principal sujeito de nossa pesquisa, que focalizava a descrição das imagens do 

livro a partir dos fundamentos da audiodescrição. Por isso, convém relembrar que 

havíamos delimitado a turma a ser investigada em função de ter entre seus alunos 

uma criança cega. 

 Nesse processo de busca, encontramos uma escola pública na zona rural do 

município de Macaíba, também em nosso estado, que atendia aos critérios 

propostos. O contato inicial foi feito com duas professoras da escola no seminário de 

encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional 

Especializado na Perspectiva da Educação Inclusiva – 2013/2014, promovido pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação de Macaíba. Naquele momento, as professoras cursistas 

compartilhavam, via comunicação oral, os trabalhos que haviam desenvolvido em 

suas turmas a partir dos conhecimentos construídos e aprofundados durante o 

curso. Na exposição das referidas professoras, elas relataram a presença de um 

aluno com cegueira em sua turma, o que chamou nossa atenção. 

Durante o evento, apresentamos-lhes brevemente nossa pesquisa e nosso 

interesse em desenvolvê-la naquela comunidade escolar. As professoras 

demonstraram empatia frente à proposta e, diante disso, marcamos um encontro na 

escola para apresentação mais detalhada do projeto.  

Chegamos à escola, que passaremos a chamar de Monteiro Lobato
22

, no 

início do mês de outubro do ano 2014. No primeiro momento, conversamos com a 

diretora da escola e posteriormente com as professoras e a vice-diretora. Nesses 

encontros, agradecemos pela disponibilidade de contribuir com a pesquisa e 

esclarecemos os objetivos do projeto, bem como os procedimentos para construção 

dos dados, as etapas previstas e a participação de cada um no processo.  

Contando com a disposição das professoras e da equipe gestora em acolher 

nosso estudo, demos continuidade à pesquisa conscientes do pouco tempo 

disponível para o desenvolvimento das atividades inerentes ao ato de investigar. 

Isso porque estávamos no último bimestre e a professora titular nos preveniu de que 

não disporia de muitos dias para nossa intervenção, em virtude de atividades já 
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 A fim de preservar a identidade da escola investigada, conforme informado nos Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido, o nome da escola foi alterado para Escola Monteiro Lobato, em 

alusão ao escritor brasileiro. 
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programadas e necessárias para fechamento do ano letivo. Ainda assim, preferimos 

continuar a pesquisa naquela localidade por considerarmos as dificuldades para 

encontrar uma turma que atendesse aos critérios propostos.  

Tendo definido o lócus, estabelecemos os acordos institucionais e 

metodológicos. A partir de então, organizamos um cronograma ajustado às 

atividades da escola e da turma selecionada, considerando a disponibilidade 

apresentada pela professora titular, e iniciamos a exploração dos espaços da escola, 

como primeira etapa, no sentido de conhecermos o contexto no qual seria 

desenvolvida a pesquisa.  

Quanto à estrutura física, a escola adotada como campo investigativo não nos 

pareceu muito diferente daquela descrita pelo poeta mineiro Francisco Marques 

(2006, p. 8).  

 

Meu pouco estudo 
minha leitura fraca 
eu aprendi numa escola rural  
-dessas pequenininhas que cabem no bolso. 
Dessas que 
numa olhadela 
cabe a escola todinha 
e aguenta ainda litros de céu, 
árvores e árvores [...] 
 

 

De fato, “numa olhadela” se via a escola praticamente toda. Realmente, ela 

“aguentava litros de céu” e “árvores e árvores”, especialmente mangueiras. 

Características que, aliadas à receptividade daqueles que a constituíam, lhe 

conferiam uma dimensão aprazível e acolhedora. 

Mas pensar sobre a realidade das escolas do campo nos traz à mente não 

apenas a voz do poeta, mas também nos remete a estudos sobre a interface da 

Educação do Campo com a Educação Especial que se debruçam sobre a legislação 

atual que trata dessas modalidades educacionais (CAIADO; MELETTI, 2011), sobre 

as práticas de professores em escolas multisseriadas (OLIVEIRA, 2012), sobre as 

diretrizes políticas e iniciativas práticas nesse contexto (RABELO; CAIADO, 2014), 

assim como as condições de acesso ao transporte escolar público para alunos com 

necessidades educacionais especiais que residem no campo (CAIADO e 

GONÇALVES, 2014). E, apesar de os estudos citados se concentrarem em 
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pesquisas nos estados de São Paulo e do Pará, as experiências relatadas 

apresentam aproximações em relação à realidade investigada.  

A priori, convém destacar o que a legislação brasileira tem estabelecido como 

Educação do Campo.  

 

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas 
etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino 
Médio e destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais 
variadas formas de produção da vida – agricultores familiares, extrativistas, 
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma 
Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros (BRASIL, 2008c). 
 
Art.2. [...] Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela 
sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na 
temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que 
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 
(BRASIL, 2002). 

 

Os trechos acima apresentam a delimitação das etapas compreendidas pela 

Educação do Campo, bem como seus destinatários, e definem sobre a identidade de 

suas escolas. Entretanto, a concepção de Educação do Campo não se restringe a 

esses aspectos. Antes, contempla a perspectiva de um movimento mais abrangente 

construído a partir de tensionamentos produzidos via movimentos sociais 

camponeses de luta pela terra que objetiva incidir sobre a política de educação, 

considerando os interesses sociais das comunidades campesinas (CALDART, 2012; 

MOLINA; SÁ, 2012; RIBEIRO, 2012). Nesse sentido, Caldart (2012, p. 264-265) 

elenca algumas características que “definem o que é/pode ser a Educação do 

Campo, [como] uma prática social que não se compreende em si mesma e nem 

apenas a partir das questões de educação”. Trata-se de um movimento por políticas 

públicas que assegurem aos trabalhadores do campo uma educação que “não é 

para nem apenas com, mas, sim, dos camponeses” (CALDART, 2012, p. 264, grifos 

do autor). 

Em comparação com a concepção de Educação do Campo, Ribeiro (2012) 

discorre a respeito da conceituação de Educação Rural, afirmando que nesta é 

oferecida uma educação na mesma modalidade da que é ofertada às populações da 

zona urbana, desvinculada das demandas das comunidades de trabalhadores do 
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campo, que são vistos “como objetos e não como sujeitos” da política adotada para 

educação nesse âmbito.  

A partir disso, compreendemos que a escola selecionada não expressa uma 

concepção política de Educação do Campo, uma vez que apresenta características 

mais próximas das escolas urbanocêntricas tanto em relação à lógica do trabalho 

desenvolvido, à condução política e filosófica de suas práticas e da estrutura de 

organização, quanto no que tange às relações sociais vividas na escola e à 

participação da comunidade local nos processos educativos.  

Tal constatação não se propõe como uma crítica, mas como um 

reconhecimento de que nos contextos educacionais brasileiros coexistem 

concepções e realidades diversas e que as mudanças não ocorrem apenas por 

estabelecimento de leis, mas derivam de longos processos de construção e 

socialização de ideias e concepções e de condições históricas e sociais concretas. 

A Escola Monteiro Lobato funcionava em um espaço alugado formado por 02 

prédios localizados aproximadamente no meio de um amplo terreno com algumas 

mangueiras e um pequeno parque de madeira na entrada. No prédio da frente, havia 

01 sala onde funcionava a direção e secretaria da escola, 01 cozinha e 02 banheiros 

– masculino e feminino. Além desses espaços, também havia 01 amplo salão, que 

funcionava como refeitório, auditório, quando havia apresentações, e como espaço 

para atividades do programa Mais Educação23. Ao lado do salão, havia uma 

pequena sala sem janelas que funcionava como biblioteca escolar. O outro prédio 

localizava-se por trás do primeiro e era formado por 03 salas de aula pequenas, 

retangulares e medindo aproximadamente 30m² cada uma. Apesar da precariedade 

das instalações físicas, que podem ser consideradas inadequadas para o 

funcionamento de uma instituição escolar, o espaço apresentava-se conservado, 

organizado e muito bem asseado. 

 

                                                             
23

 “O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado 
pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a 
ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. As 
escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem a adesão ao 
Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades nos 
macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 
humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de 
mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica”. Disponível em <  
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao> Acesso em: 03 mai. 2016. 
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  Figura 3: Fachada da escola. Momento do recreio 

               Fonte: Oliveira (2015). 
 

 
  Figura 4: Parte de trás da escola - prédio principal 

               Fonte: Oliveira (2015). 
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  Figura 5: Prédio com as salas de aula 

  Fonte: Oliveira (2015). 

 

Quanto à organização administrativa e pedagógica, a instituição era formada 

pela direção, o corpo docente, o corpo discente e os auxiliares de serviços gerais. 

Como não havia coordenadores, a diretora assumia as demandas administrativas e 

a vice-diretora realizava um trabalho mais voltado para a dimensão pedagógica, 

sendo ela quem coordenava, planejava, acompanhava e avaliava as atividades 

didático-pedagógicas junto aos professores. Entretanto, apesar dessa forma de 

organização, ambas transitavam entre as esferas administrativa e pedagógica, 

apoiando-se mutuamente.  

O corpo docente era formado por 01 professora efetiva e 08 professoras que 

trabalhavam sob o regime de contratos temporários24. Entre estas, uma assumia a 

função de professora auxiliar na turma em que estudavam alunos com necessidades 

educativas especiais e outras duas assumiam a função de “professora especialista”, 

sendo uma em cada turno. Na realidade, a professora especialista era uma 

professora com formação em pedagogia, assim como as demais, mas que atuava 

desenvolvendo um trabalho voltado para literatura, recreação e arte. Ela assumia 

cada turma uma vez por semana e neste dia a professora titular realizava atividades 

                                                             
24

 Brito (2014), em sua pesquisa sobre as condições do trabalho docente em escolas da rede 
municipal de Currais Novos-RN no período de 2009 a 2012, aponta para elevação do percentual de 
contratos temporários ou terceirizados como tendência nacional e estadual. Para a autora, “essas 
formas de contratação modificam as relações de emprego e de trabalho e se constituem em fatores 
que levam à precarização e à intensificação do trabalho” docente (BRITO, 2014, p, 162). 
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pedagógicas fora de sala de aula, como estudo, planejamento e organização de 

cadernetas, dentre outras. 

Segundo a diretora, o regimento escolar encontrava-se desatualizado, o projeto 

político-pedagógico, em processo inicial de construção, e o Conselho Escolar, em 

fase de estruturação. Ela informou que essa era uma realidade comum nas escolas 

da zona rural, mas que a secretaria de educação do município realizava reuniões 

com os gestores com o objetivo de orientar para a necessidade de organização da 

documentação escolar. Apesar disso, o Caixa Escolar estava ativo, o que permitia à 

escola participar de programas governamentais destinados à provisão de recursos 

para sua manutenção. Entretanto, recursos destinados para investimentos em 

infraestrutura não podiam ser empregados porque o prédio era alugado e, em alguns 

casos, foram devolvidos para o Ministério da Educação por não poderem ser 

reutilizados para outras rubricas, conforme informações dadas pela diretora. 

 
 
Uma parte desse material, desse dinheiro, desse recurso, é pra gente usar 
na infraestrutura, certo? É, corrimão, aperfeiçoar ali. Aquela rampa. Só que 
infelizmente, por ser alugado (o prédio), a gente não pode investir em nada 
de infraestrutura. Ia voltar esse recurso. Aí, lá na secretaria, ligaram pra lá 
pro MEC, pro FNDE. Sei que depois de muitas conversas resolveram que a 
gente podia usar pra o material pedagógico. [...] Mas a gente já perdeu. É o 
PDDE Campo. Acho que é isso [...] Veio treze mil pra infraestrutura. 
Simplesmente voltou (ADÉLIA, 2015). 
 

 

Porém, a diretora informou que recentemente haviam sido adquiridos jogos e 

materiais pedagógicos acessíveis com o remanejamento de recursos do Programa 

de Escola Acessível25. Mas, para que isso fosse possível, foi necessária a 

intervenção da secretaria de educação junto ao Ministério da Educação, a fim de 

que o procedimento fosse autorizado. 

A escola ministrava a Educação Básica nos níveis de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental com foco nos anos iniciais nos turnos matutino e vespertino. No 

ano da pesquisa, 2014, o corpo discente era integrado por 87 alunos, entre crianças 

e adolescentes, distribuídos em duas turmas de Educação Infantil e quatro turmas 

de Ensino Fundamental. Os agrupamentos nas salas foram feitos conforme 

                                                             
25

“O programa Escola Acessível, da Secretaria de Educação Especial, busca adequar o espaço físico 
das escolas estaduais e municipais, a fim de promover acessibilidade nas redes públicas de ensino. 
As escolas interessadas em participar devem apresentar suas demandas de acessibilidade no Plano 
de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola)”. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-
escola-acessivel>. Acesso em: 24 mai. 2016. 
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determinado pela legislação vigente e considerando o número de salas disponíveis e 

a demanda de alunos para cada série. 

 

Quadro 1: Organização das turmas e faixa etária das crianças matriculadas 

Turnos Turmas Idade Número de alunos 

 

Matutino 

 

Níveis III e IV 03 e 04 anos 18 

1º ano 06 anos 10 

2º ano 07 e 08 anos 18 

 

Vespertino 

Nível V 05 anos 09 

3º ano 08 e 09 anos 14 

4º e 5º ano 

Turma 

multisseriada 

10 a 16 anos 18 

    Fonte: Oliveira (2015). 

 

A turma multisseriada de 4º e 5º anos, doravante denominada turma “B-

61226”, foi selecionada para o desenvolvimento da pesquisa. Esta era formada por 

12 meninos e 06 meninas, sendo três alunos com deficiência. A fim de preservar a 

identidade dos sujeitos partícipes da investigação, utilizamos pseudônimos para 

identificá-los. A equipe gestora e as professoras receberam nomes que fazem 

referência a escritoras do circuito nacional, como se pode observar no quadro 

abaixo, que apresenta dados relativos à caracterização desses sujeitos. 

 

Quadro 2: Caracterização da equipe pedagógica participante da pesquisa 

Nome Idade Formação inicial Função 

Adélia  29 Pedagogia Diretora 

Ana 29 Letras – Inglês 

Cursando Pedagogia 

Vice-diretora 

Ruth 46 Pedagogia Professora titular 

Sylvia 45 Pedagogia Professora auxiliar 

Eva 40 Pedagogia Professora especialista 

     Fonte: Oliveira (2015). 

 

Quanto aos alunos, optamos por empregar nomes de personagens de histórias 

infanto-juvenis. No quadro a seguir, organizamos dados referentes ao ano de 

                                                             
26

 A turma multisseriada de 4º e 5º ano foi por nós nomeada de “B-612”, em referência ao 
planeta/asteroide habitado pelo personagem Pequeno Príncipe, no livro de mesmo nome, de Antoine 
de Saint-Exupéry. 
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escolaridade em que cada estudante estava matriculado, assim como sua idade no 

período da pesquisa e outras informações que consideramos relevantes. 

 

Quadro 3: Identificação dos alunos que formam a Turma B-612 

Nome Ano de 

escolaridade 

Idade Outras informações 

Emília 4º ano 09  

Aladim 4º ano 10  

Joãozinho 4º ano 14 Aluno com dificuldade de aprendizagem sem 

diagnóstico – Não alfabetizado 

Aurora 4º ano 14 Aluna com surdez
27

. Não alfabetizada 

Dorothy 4º ano 11  

Visconde 4º ano 11  

Alice 4º ano 10  

Ulisses 4º ano 09  

Marcelo 4º ano 11 Em fase inicial do processo de alfabetização 

Tom 4º ano 09  

Hércules 4º ano 11 Em fase inicial do processo de alfabetização 

Pedrinho 4º ano 10 Aluno cego. Não alfabetizado 

D’Artagnan 5º ano 13 Aluno com frequência irregular 

Bela 5º ano 11  

Narizinho 5º ano 11  

Rapunzel 5º ano 16 Aluna com frequência irregular 

Gulliver 5º ano 16 Aluno com Síndrome de Down. Não 

alfabetizado 

Peter Pan 5º ano 14  

     Fonte: Oliveira (2015). 

 

A turma ocupava uma sala de aula relativamente pequena e sem janelas. 

Nela, havia 18 carteiras de braço adequadas ao tamanho dos alunos e um birô 

acompanhado de uma cadeira para a professora. Com isso, considerando que as 

salas de aula eram pequenas, o espaço para circulação era bastante limitado.  

Como não havia portas, mas portões de ferro em formato de losangos 

utilizados para fechar as salas, o ambiente era suscetível ao barulho produzido pelas 

atividades das outras turmas, revelando-se inadequado para a realização de oficinas 

                                                             
27

Silva (2011, p. 9) esclarece que “alguns pesquisadores fazem a distinção entre deficiência auditiva e 
surdez, sendo a primeira considerada a perda parcial da audição e a segunda, como a perda total, 
sendo a audição sem funcionalidade”. Entretanto, assim como a autora, “optamos por utilizar o termo 
surdez para nos reportarmos às pessoas que apresentam deficiência auditiva, independente do grau 
de seu comprometimento sensorial”. 
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de leitura. Frente a essa realidade, planejamos a realização da intervenção 

pedagógica considerando outros espaços da escola, como se verá mais adiante. 

Na frente da sala, havia um quadro branco e acima deste um alfabeto de 

“letras tipo bastão” confeccionado em E.V.A. Na parede lateral direita, foi colocado 

um alfabeto com letras maiúsculas e minúsculas associado ao seu correspondente 

em LIBRAS e cartazes ilustrativos relacionados às atividades cotidianas, como: 

beber água, lavar as mãos, lanchar, brincar, ler e outras. Esses cartazes ficavam 

próximos ao local onde a aluna com deficiência auditiva costumava sentar-se. De 

acordo com a professora titular da turma, eles eram utilizados para otimizar a 

comunicação com a referida aluna. Por fim, na lateral esquerda havia cartazes em 

alto-relevo com ilustrações e com as letras que formavam o nome do aluno cego. 

Em outros espaços nas paredes, encontramos expostos murais coletivos produzidos 

pela turma. 

Os estudos empreendidos por Fernandes (2012) apontam o aumento de 

matrículas de estudantes com necessidades educativas especiais em classes 

multisseriadas nas escolas públicas no campo. Porém, não obstante, essas turmas 

apresentam significativas dificuldades no sentido de proporcionar a permanência e 

possibilidades de sucesso dos alunos que são público alvo da Educação Especial. 

Sobre isso, a autora conclui que 

 

Além de pensarmos na histórica (má) condição das classes multisseriadas: 
a precariedade da formação dos professores, a falta de infraestrutura para 
desenvolver o trabalho pedagógico, o excesso de funções que os 
professores exercem, as longas distâncias para alunos e professores 
chegarem à escola, a oferta irregular da merenda, os currículos deslocados 
das realidades das populações do campo e a falta de políticas públicas para 
mudar o quadro desolador que se abate sobre a educação do campo; temos 
que lembrar que as pessoas com deficiência precisam e requerem 
(dependendo do caso) algumas condições diferenciadas, como intérprete de 
LIBRAS, atendimento educacional especializado, acessibilidade (na escola 
e fora dela), escrita alternativa, Braille, profissionais habilitados, dentre 
outros (FERNANDES, 2012, p. 11). 

 

Algumas dificuldades listadas pela autora não foram observadas no contexto 

investigado. Por exemplo, as professoras não assumem outras funções que não a 

docente. E, além disso, no exercício de suas funções têm garantido um dia por 

semana para atividades fora da sala de aula, conforme já mencionado. Com relação 

à precariedade na formação de professores, observamos que todas são graduadas 

em Pedagogia, as que atuam na turma selecionada possuem especialização e 
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participam de cursos de aperfeiçoamento. Destaque-se que tanto a professora titular 

quanto a que assumia a função de auxiliar haviam concluído recentemente o Curso 

de Aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – 2013/2014. Ambas teceram considerações positivas da 

importância desse curso para o exercício da docência junto àquela turma com três 

alunos com deficiência: 

 

Eu não tinha esse curso - que eu fiz agora que (Ave Maria!) eu sou grata a 
Deus por ele. [...] Eu ouvi ontem que a descrição, lá no curso, que a 
descrição pra ele [Referindo-se ao aluno cego] era fundamental. E assim foi 
como luz na minha vida. Eu fui fazendo a descrição da sala para ele [...] 
(RUTH, 2014). 
As atividades que a gente trazia do curso de inclusão a gente fazia pra 
todos e colocava ele [Referindo-se ao aluno com Síndrome de Down] lá no 
meio. E a gente ia explicando pra todos como ia ser e que essa atividade 
era direcionada pra tudinho, pra todos fazerem [...]  
Desse curso de formação de inclusão que foi proporcionado pra gente é que 
a gente tirava nossas dúvidas e somava e multiplicava nosso conhecimento 
através das pessoas que pesquisava, que estudava, que liam mais sobre 
aquelas crianças [...] 
E a gente aprendeu isso lá na inclusão, que nem na escola mesmo a gente 
tinha feito ainda (SYLVIA, 2015). 

 

 

Outra dificuldade que não foi observada refere-se à oferta irregular da 

merenda. Em todos os dias em que estivemos desenvolvendo as atividades de 

pesquisa, não presenciamos a falta de merenda na escola, assim como nada foi 

comentado quanto a isto nas entrevistas realizadas. 

Entretanto, outros aspectos citados por Fernandes (2012) são realidade na 

Escola Monteiro Lobato. As longas distâncias a serem enfrentadas pelos 

professores e estudantes para chegarem à escola é uma delas. Para tanto, a 

prefeitura viabilizava o deslocamento das professoras, mas não fazia a condução de 

alunos dessa escola, visto que, pela avaliação da secretaria de educação, isso não 

seria necessário uma vez que os alunos residiam razoavelmente próximos à escola. 

Na realidade, o transporte era destinado a alunos de outra escola da região e à 

condução das professoras.  

De fato, observamos que significativa maioria dos alunos ia para a escola a 

pé. Mas, consideramos relevante ressaltar dois aspectos concernentes à demanda 

do transporte no decorrer do estudo. 

A primeira refere-se ao aluno cego. Pedrinho, geralmente, vinha para a escola 

de moto com seu tio. Porém, quando este conseguiu um emprego formal, não pôde 
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mais fazer o transporte do sobrinho, que passou a ir a pé, acompanhado por seu 

avô. Essa nova configuração dificultou a ida da criança à escola e a família passou a 

solicitar que ele pudesse utilizar o transporte disponibilizado aos alunos da outra 

localidade. Como já estava no final do ano letivo, apesar dos encaminhamentos 

dados pelas gestoras da escola, não foi possível atender a essa demanda e o 

impasse perdurou, prejudicando a frequência regular do aluno.  

A segunda intercorrência ocorreu nas últimas semanas do bimestre, quando a 

prefeitura atrasou o repasse de recursos para a empresa responsável pelo 

transporte escolar na zona rural e a escola não funcionou por alguns dias letivos. Tal 

evento interferiu diretamente no cronograma da pesquisa, gerando a necessidade de 

ajustes que serão apresentados no decorrer do trabalho. 

No tocante às condições diferenciadas previstas e necessárias ao apoio e 

inclusão de alunos com deficiência, o contexto investigado apresentava lacunas, 

pois esses estudantes não tinham acesso ao atendimento educacional 

especializado, sendo necessário instrutor e intérprete de LIBRAS para a aluna com 

surdez, assim como recursos de acessibilidade. No dizer da vice-diretora: “essas são 

as maiores dificuldades: a infraestrutura, a questão do material adaptado e o apoio 

da família” [Referindo-se à falta de apoio por parte da família]. 

O encontro com a realidade do nosso campo de atuação investigativa nos 

trouxe a consciência de que ainda há um longo caminho a ser percorrido para 

articulação entre a Educação Especial e a Educação no Campo, garantindo 

condições de acesso e permanência aos estudantes com e sem deficiência, a partir 

de melhorias na infraestrutura física e organizacional das escolas, no transporte 

escolar, nas condições de acessibilidade e de atendimento educacional 

especializado. Isso demonstra como, no Brasil, a Educação Especial e a Educação 

do Campo são áreas complexas, com significativas especificidades e “marcadas 

pelo histórico descaso de ações na área de políticas públicas” (CAIADO; MELETTI, 

2011, p. 94).  

Entretanto, Caiado e Meletti (2011) destacam que em vários documentos 

nacionais encontra-se a exigência de articulação entre essas áreas, como: as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; a 

Resolução nº 2/2008 (BRASIL, 2008c); a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008b); o Documento Final da 

Conferência Nacional de Educação no eixo intitulado “Justiça Social, Educação e 
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Trabalho: Inclusão, Diversidade e Igualdade” (BRASIL, 2010) e o Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014b). 

Temos, então, um vasto “campo” para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas que possam subsidiar a elaboração de políticas e ações na perspectiva 

de diminuir o distanciamento entre essas áreas. Contudo, vale salientar que este 

trabalho não se debruçará sobre essas questões, embora reconheçamos sua 

relevância, dado os limites demarcados por nosso objetivo.  

 

2.1.2 Os interlocutores da pesquisa 

 

A partir da perspectiva qualitativa e das dimensões dialógica e alteritária que 

fundamentam esta pesquisa, consideramos os partícipes como sujeitos ativos na 

prática discursiva, cujas experiências de vida e, nesse caso, de leitura, são 

fundantes na construção dos dados e na análise e interpretação destes.  

Por isso, com o intuito de caracterizar nossos interlocutores, nos propomos a 

conhecer a organização didática e social da turma com o foco nas práticas de leitura 

e no processo de inclusão. Para tanto, delimitamos como aspectos a serem 

sistematicamente observados: a rotina da turma; as interações entre as 

crianças/alunos e entre estes e suas professoras; a participação dos alunos público-

alvo da Educação Especial na rotina escolar e os encaminhamentos metodológicos 

dados às atividades desenvolvidas em sala, com destaque para as atividades de 

leitura. Com esse propósito, além da observação direta em sala de aula e na escola, 

realizamos registros em diário de campo e fizemos entrevistas individuais com as 

professoras e gestoras, e para complementar informações concernentes aos alunos 

público-alvo da Educação Especial, dialogamos com seus respectivos responsáveis. 

Quanto às gestoras, além de concederem entrevistas que forneceram 

subsídios para o conhecimento do campo de atuação, contribuíram 

significativamente proporcionando suporte necessário para o desenvolvimento da 

pesquisa. De igual modo, convém situar a participação das professoras e dos alunos 

enquanto interlocutores no processo investigativo. 

Conforme apresentado no tópico anterior, três professoras ministravam na 

turma B-612. A professora Ruth assumia função de professora titular. Sylvia era 

denominada auxiliar e sua principal atribuição consistia em apoiar o trabalho 
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pedagógico, especialmente junto aos alunos com deficiência, mas não se restringia 

a isto. E, por fim, Eva, que lecionava atividades voltadas para os campos da arte, 

recreação e literatura. Todas colaboraram disponibilizando informações importantes 

para a caracterização dos alunos e da turma. E as professoras Ruth e Sylvia ainda 

atuaram no planejamento das oficinas, assim como acompanhando e avaliando o 

processo de intervenção. Quantos aos alunos, a interlocução ocorreu a partir da 

participação nas oficinas e na avaliação destas via rodas de conversa. 

A dimensão dessa participação constitui-se como uma estratégia 

metodológica que permite ao pesquisador, que lida com processos de comunicação 

interativa, trabalhar conscientemente com uma abordagem que possibilita a 

construção de um olhar exotópico, pois, considerando as concepções bakhtinianas,  

“a unilateralidade e as limitações do ponto de vista (da posição do observador) 

sempre podem ser corrigidas, completadas e transformadas (enumeradas) com o 

auxílio das mesmas observações levadas a cabo de outros pontos de vista” 

(BAKHTIN, 2011, p. 332). 

Para Amorim (2014, p. 101), o “conceito de exotopia designa uma relação de 

tensão entre pelo menos dois lugares: o do sujeito que vive e olha de onde vive, e 

daquele que, estando de fora da experiência do primeiro, tenta mostrar o que vê do 

olhar do outro”. Assim, ao adotar esse conceito bakhtiniano como princípio 

metodológico, pretendemos delinear o processo de pesquisa com olhares alheios ao 

nosso. Buscamos complementar nossa observação e compreensão concernentes ao 

campo e aos interlocutores da pesquisa com as contribuições dos sujeitos que 

“vivem e olham de onde vivem”, como também almejamos que o acompanhamento 

e avaliação das oficinas nos mostrassem o que e como as professoras e alunos 

viram essa intervenção. Esse olhar exotópico nos revela representações que só 

podem ser vistas do lugar que esse outro ocupa. Entretanto, como nos diz Bakhtin 

(2011, p. 355, grifo do autor), 

 

Não se trata de fundir-se com o outro, mas de manter posição própria na 
distância e no excedente de visão e compreensão a este relacionado. [...] 
Esse é um excedente aberto e honesto, que se revela dialogicamente ao 
outro, um excedente que se exprime em um discurso voltado para alguém e 
não à revelia. Todo o essencial está dissolvido no diálogo, colocado cara a 
cara. 
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Trata-se de entender e exercitar a relação entre pesquisador e pesquisado(s), 

a partir de uma interação dialógica entre sujeitos imersa em uma dimensão ética de 

alteridade (OLIVEIRA, 2012). Nesse sentido, esse exercício exotópico na pesquisa 

ocorre quando o pesquisador retorna a si mesmo impregnado pelo olhar do outro, 

posicionando-se a partir do encontro/confronto dos pontos de vista em questão.  

Isto posto, apresentamos a organização da rotina, a caracterização dos 

alunos com deficiência, as interações na turma e as atividades voltadas para leitura 

a partir das informações fornecidas pela equipe gestora e pelas professoras, bem 

como considerando as nossas observações no decorrer da pesquisa. 

No primeiro dia de observação em sala, Ruth, a professora titular, nos 

apresentou ao grupo, informou que desenvolveríamos uma pesquisa em sua turma e 

solicitou que explicássemos o objetivo do nosso trabalho. Assim procedemos e, em 

seguida, ela nos ofereceu seu birô para sentarmos e fazermos as observações. 

Encontramos uma turma bastante receptiva e ativa, empolgada e afetada com e pela 

presença de uma pessoa diferente em sala.  

Cotidianamente, os alunos eram recebidos na sala onde iniciavam a tarde 

fazendo uma oração. A rotina era marcada basicamente por dois momentos de 

atividades, intercalados pelo lanche e recreio. No dia a dia, a turma demostrava 

autonomia para se organizar, as professoras estimulavam a colaboração entre os 

pares e utilizavam materiais concretos em atividades com os alunos com deficiência 

visual e Síndrome de Down. Para a vice-diretora:  

 

A turma, como um todo, ela é, vamos dizer assim [...] Ela é um constante 
desafio. Eu, se eu fosse denominar aquela sala seria: Turma Desafio. [...] 
Que quando a gente pensa: ‘Ah, tal problema a gente conseguiu sanar!’ Aí 
já aparece outro... Outro desafio que a gente tem que estudar, ir pros livros, 
buscar lá nos pensamentos da pedagogia pra gente ver como é que a gente 
resolve (ANA, 2014). 

 

 O grupo era bastante heterogêneo tanto em relação à faixa etária quanto aos 

níveis de aprendizagem, especialmente no que diz respeito à alfabetização, uma vez 

que um terço do grupo não havia consolidado o processo de aquisição da escrita 

alfabética. Nas palavras das professoras, trabalhar em uma turma multisseriada 

apresentava certas dificuldades em decorrência da necessidade de ter que trabalhar 

com livros diferentes para cada série e, além disso, ser necessário considerar o 

aspecto da heterogeneidade e as demandas dos alunos com deficiência.  
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Eu sempre percebi nessas pessoas que eu precisava fazer alguma coisa 
por elas. Eu não podia, como professora, simplesmente manter eles numa 
sala como um jarro. Eu não tinha esse curso que eu fiz agora, que (Ave 
Maria!) eu sou grata a Deus por ele, mas eu já percebia que assim... A 
gente não poderia manter limitado. Incluir é manter em volta os outros e 
fazer tudo que é oferecido aos outros, mesmo que, que às vezes você veja 
que faz mais lentamente, que não faz igual, mas que é preciso estar no 
meio tentando fazer também [...] (RUTH, 2014). 

 

No contexto investigado, verificamos solidariedade e comprometimento da 

equipe pedagógica e dos funcionários em relação às necessidades dos estudantes 

público-alvo da Educação Especial, o que é confirmado pelos relatos das 

professoras: “O bom daqui é que todo mundo, como eu falei, se ajuda... As ASG28... 

Todo mundo tá junto pra ajudar”. (RUTH, 2014). E ainda 

 

Lá é uma gama de material porque Adélia deu uma assistência enorme a 
essas crianças. Na medida em que eu fui dizendo a ela os materiais que ia 
se precisar, ela foi comprando e mostrou pra gente. O que a gente 
pesquisasse ou pedisse ajuda a alguém... (SYLVIA, 2015). 

 

Observamos que, por parte das mães, das gestoras e do setor responsável 

pela inclusão na Secretaria Municipal de Educação, havia um reconhecimento 

positivo em relação ao trabalho desenvolvido. Tanto que a professora titular foi 

convidada para relatar a experiência vivenciada em uma mesa-redonda no II 

Seminário de Educação Inclusiva, promovido pela Secretaria Municipal de Educação 

de Macaíba, em 29 de novembro de 2014. 

Ruth e Sylvia também apontaram que a turma gostava de jogos, brincadeiras 

e que, geralmente, eram desenvolvidas atividades em grupo para que os alunos 

pudessem se ajudar, principalmente nas atividades de leitura. Tais aspectos foram 

considerados no planejamento da intervenção para leitura do livro, como relatamos 

no próximo tópico. 

Como normalmente acontece nas realidades das salas de aula, a participação 

dos alunos nas atividades desenvolvidas decorre de seus interesses, mas há 

sempre aqueles que procuram se envolver em tudo e aqueles que necessitam de 

estimulação quase constante. Não era diferente na turma B-612.  

As interações eram marcadas pelas afinidades pessoais, mas notamos que 

os alunos transitavam com relativa tranquilidade entre os pequenos grupos, 

possivelmente por tratar-se de uma turma pouco numerosa.  

                                                             
28

 Auxiliar de serviços gerais. 
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Gulliver, o aluno com Síndrome de Down, estudava na escola desde o 1º ano. 

Porém, nem a escola nem a família souberam precisar a data de sua entrada. De 

acordo com a mãe, ele frequentou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE), em Macaíba, até os seis anos de idade e, desde então, não fez mais 

nenhum tipo de acompanhamento. Faltava com frequência nas segundas e sextas-

feiras. É um rapaz de dezesseis anos, mas, segundo as professoras, tratado como 

um menino pela família. Por ser alto, forte e, em alguns momentos, agir de forma 

agressiva, alguns alunos demonstravam medo dele. Na turma, foi feito um trabalho 

direcionado para esse aspecto e, ao longo do ano, os conflitos diminuíram e Gulliver 

passou a relacionar-se melhor com os colegas.  

Porém, mesmo com avanços relatados pelas professoras e pela mãe do 

aluno, em alguns momentos ele se recusava a ficar em sala e a equipe se dizia 

preocupada porque não seria mais possível mantê-lo estudando naquela escola, em 

razão da elevada distorção idade-série e dos conflitos advindos da realidade de ser 

um rapaz estudando com crianças. A mãe insistia para que ele permanecesse mais 

um ano porque não o deixaria estudar em outra escola distante de casa, pois ele 

precisaria utilizar o transporte escolar e a mãe sentia-se insegura quanto a isto. Mais 

uma expressão das dificuldades reveladas na interface entre a educação no campo 

e a Educação Especial na perspectiva inclusiva. 

Aurora, 14 anos, aluna com surdez29, não utilizava a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e, por isso, interagia através de gestos, expressões e sinais 

convencionados informalmente junto à família e à comunidade escolar.  

Antes de darmos continuidade à apresentação dessa aluna, julgamos 

importante demarcar nossa opção pelo uso dos termos pessoa com surdez e surda. 

Bisol e Valentini (2011, p. 1, grifo do autor) explicam que:  

 

Uma compreensão da surdez baseada em uma perspectiva histórica e 
cultural enfatiza diferentes modos de vivenciar as diferenças de audição. Os 
surdos, ou Surdos com letra maiúscula, como proposto por alguns autores, 
são pessoas que não se consideram deficientes, utilizam uma língua de 
sinais, valorizam sua história, arte e literatura e propõem uma pedagogia 
própria para a educação das crianças surdas. Os deficientes auditivos 
seriam as pessoas que não se identificam com a cultura e a comunidade 
surda.  

 

                                                             
29

 Laudo indica perda auditiva sensorioneural profunda bilateral. 
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Sem desconsiderar ou desmerecer a importância e complexidade dos estudos 

que se debruçam sobre essa temática, esta não poderá ser abordada em nosso 

trabalho em virtude dos limites de nossos objetivos. No contexto de nosso estudo, 

optamos por adotar o termo pessoa/estudante/aluna com surdez e surda, apoiando-

nos em Silva (2011, p. 9), que adota as duas formas em seu texto para referir-se “às 

pessoas que apresentam deficiência auditiva, independente do grau de seu 

comprometimento sensorial”, e em Reily (2004, p.125-126, acréscimos nossos), que 

lista uma variedade de formas de caracterização do aluno surdo que chega às 

escolas, dentre elas, “um aluno que não conhece sinais convencionais e usa apenas 

gestos indicativos ou sinais inventados que apenas os familiares [e pessoas mais 

próximas, como amigos e professores] decodificam”. 

Observamos que, apesar de toda a turma se relacionar com a aluna de forma 

satisfatória, Dorothy era reconhecida por todos do grupo como a melhor amiga de 

Aurora e várias vezes assumia “um papel de intérprete” entre Aurora e os outros 

adultos e alunos da escola. A professora Eva afirmou a importância dessa interação 

para as duas, dizendo: “Tem uma colega de sala dela que ajuda muito, muito 

mesmo, que é Dorothy. Aliás, ela sem Dorothy, eu acho que ela ia sentir mais 

dificuldades ainda, porque em toda a matéria, em tudo que for fazer, ela [Dorothy] 

quer incluir a Aurora”.  

Segundo as professoras, Aurora era extremamente tímida ao chegar à escola 

no ano anterior (2013), não interagia com o grupo, permanecia sempre quieta em 

sua carteira e dependia de outros até para lhe trazerem o lanche. Sua mãe 

demonstrava superproteção, ao ponto de acompanhar a filha à escola e permanecer 

lá durante toda a tarde, esperando o momento da saída para retornarem à sua casa. 

Fato que ainda ocorria durante o processo de pesquisa. Entretanto, durante esse 

período, conhecemos uma adolescente tímida sim, mas que se relacionava bem 

com as meninas de sua turma, brincava durante o intervalo e participou da 

apresentação de uma cantiga folclórica para toda a escola. Essas e outras 

conquistas de Aurora eram contadas com orgulho pelas professoras e gestoras.  

Ruth e Eva destacaram que Aurora gostava muito de desenhar, escrevia seu 

nome e o de seus familiares de memória, mas não estava alfabetizada: “escrever ela 

não faz. Agora é copista... A letra é belíssima!” (RUTH, 2014). 
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Pedrinho, aluno com deficiência visual30, tinha 10 anos e nunca havia 

frequentado a escola antes. Apesar disso, segundo as professoras, ele não 

demonstrou dificuldade para se adaptar à rotina e para se relacionar com o grupo. 

Interagia satisfatoriamente com todos tanto em sala de aula quanto durante o 

recreio, e demonstrava relativa autonomia para se movimentar no espaço escolar. 

Porém, houve conflitos com Gulliver nas últimas semanas letivas e a família decidiu 

que Pedrinho só voltaria à escola no ano seguinte. 

Ruth (2014) salientou que ele não estava alfabetizado e não tivera contato com 

a escrita braile, mas demonstrava interesse em aprender a ler e lhe questionava 

quando isso aconteceria. A esse respeito, certa vez presenciamos uma cena 

interessante que, para nós, demonstra esse seu desejo e a interação que 

comungava com os colegas de turma. 

 

Hoje, 29/10/2014, na aula sobre o município de Macaíba, a professora Ruth 
escrevia um exercício no quadro e os alunos copiavam em seus cadernos, 
enquanto a professora Sylvia encaminhava uma atividade com letras em 
E.V.A. com Pedrinho. Ele se levantou e transitou pela sala dizendo que 
estava com calor. Ruth ligou o ventilador. Pedrinho se aproximou da carteira 
de Peter Pan e perguntou se poderia segurar na mão dele para ver como 
ele escrevia. O colega consentiu e Pedrinho ficou em pé, ao lado da carteira 
de Peter Pan, apoiando sua mão sobre a do colega enquanto este copiava 
a atividade do quadro. Eles ficaram assim por aproximadamente dez 
minutos (OLIVEIRA, 2015). 

 

Como nos diz Zaccur (2001, p. 25), “talvez intuindo uma nova abertura, quase 

tão importante quanto aprender a falar, crianças desejam se apossar da leitura e da 

escrita, caso não se desencantem...”. 

Considerando a necessidade e o desejo do aluno cego, a escola, em conjunto 

com a Secretaria de Educação, conseguiu agendar atendimento para Pedrinho no 

Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos do Rio Grande do Norte (IERC/RN). 

Entretanto, por duas vezes a família cancelou a ida do aluno e depois justificou que 

Pedrinho não poderia ir porque eles tinham dificuldades para o transporte e 

acompanhamento da criança. Porém, mesmo quando a secretaria providenciou o 

transporte, a família cancelou pela terceira vez e naquele ano não fora mais possível 

novo agendamento. A diretora nos disse que a equipe estava empenhada em 

convencer aquela família da importância e necessidade desse atendimento para 

                                                             
30

 O laudo refere perda visual desde o nascimento e indica cegueira com CID 10 H 54.7, perda não 
identificada da visão. 



65 

 

Pedrinho, e ela mesma já havia ido à casa do aluno conversar com sua avó, que era 

responsável por ele. A equipe esperava que no ano seguinte esse objetivo fosse 

concretizado, para que o aluno fosse alfabetizado em braile. 

 Avaliando as dificuldades apresentadas pelo grupo em relação à leitura, as 

professoras relataram algumas estratégias utilizadas na perspectiva de superação 

dessa questão: o trabalho com variedade de gêneros textuais; a visita sistemática à 

biblioteca e a organização de um momento diário destinado à leitura para deleite. 

Esse momento ocorria no início da aula, quando uma das professoras ou das 

crianças fazia uma leitura em voz alta para a turma. Observamos demonstrações de 

envolvimento durante essa atividade, como no dia em que Emília leu um texto 

escrito por ela mesma para aquele fim e pelas solicitações das crianças para que um 

ou outro texto fosse relido. As falas das professoras complementam o que foi 

observado:  

 

Eram fábulas e aqueles livros do PNLD
31

... Que veio do PNAIC
32

 que ajudou 
muito... Que tinha livros literários que tinham muitas histórias boas, curtas e 
ilustrativas... Muito boa a qual eu lia pra todos. [...] Um dia eu lia, um dia 
Ruth lia... Todo dia a aula era aberta com uma leitura. (SYLVIA, 2015). 
A gente faz a leitura, eu trago a turma pra, na quarta-feira, ler na biblioteca. 
Sylvia às vezes gosta de ler lá na mangueira. Às vezes eu deixo pra que ela 
leia, no caso no cajueiro, né? Embaixo do cajueiro. [...] Você não pegou 
desses momentos. Muito bom ali... E eles falam tudo o que entenderam, 
sabe? É bem legal (RUTH, 2014). 
 

 
Nas idas à biblioteca, as crianças eram estimuladas a levar livros para lerem 

em casa. Vários alunos demonstravam prazer nessa prática. Contudo, Ruth (2014) 

lamentou que algumas famílias “não dão aquela assistência” que os alunos 

precisavam. Conjecturamos que isso ocorra talvez porque nas famílias não haja 

leitores experientes que estimulem e possam se constituir como exemplo para seus 

filhos. Nas entrevistas que fizemos com as mães dos alunos com deficiência, todas 

comentaram que não sabiam ler. Talvez outros pais, mães, familiares estejam nessa 

mesma condição, haja vista que o analfabetismo é uma realidade ainda não 

superada em nosso país. Nesse sentido, não cabe à escola cobrar da família 

exemplos e práticas leitoras porque a elas também foi negado o acesso à 

alfabetização, à leitura e aos objetos de leitura, como livros, revistas, jornais e 

outros.  
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 Programa Nacional do Livro Didático. 
32

 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 



66 

 

Convém destacar que a criança cega não costumava fazer os empréstimos, o 

que constatamos a partir de um comentário do próprio aluno.  

O episódio ocorreu durante uma conversa, quando perguntamos a Pedrinho 

se ele também gostava de fazer empréstimo de livros na biblioteca da escola. Ele 

nos respondeu: “Não. Porque não tem”. Indagamos sua colocação, argumentando 

que as professoras nos informaram que, geralmente, às quartas-feiras, a turma ia ler 

na biblioteca e faziam empréstimos de livros e que já havíamos presenciado seus 

colegas fazendo a devolução de livros emprestados. Ao que ele retrucou: “Tem 

livros, mas os livros não têm nada”.  

Tal declaração nos mobilizou a refletir quanto à condição de uma criança que, 

aos dez anos de idade, afirma não ter interesse em pegar livros emprestados na 

biblioteca escolar porque neles “não têm nada”. Consideramos que a afirmação 

relaciona-se ao fato de não ter disponível em sua escola livros em formatos 

acessíveis e, em sendo uma criança cega, os livros convencionais não lhe 

despertavam interesse, provavelmente por dificultarem a vivência de experiências 

significativas com esse artefato cultural. Com isso, nos chamaram atenção questões 

relativas ao acesso e à acessibilidade dos alunos com necessidades educacionais 

especiais aos livros na realidade da instituição investigada.  

 
[...] enquanto os livros se tornam mais acessíveis e passam a ser 
suportados por outros meios e enquanto os computadores dominam e 
predominam nas sociedades pós-modernas, ainda há, na escola, alunos 
que lutam pelo direito de ser leitores dos livros, da literatura e das mídias 
(SOUZA, 2013, p. 199). 

 

Nesse contexto, apesar das iniciativas propostas, a escola ainda não tem 

alcançado o objetivo de compartilhar plenamente os livros, mas consideramos que 

sua atuação tem sido preponderante para o estabelecimento da relação dos sujeitos 

com a leitura (SOUZA, 2013). 

A partir disso, ao nos propormos a desenvolver oficinas de leitura com o livro 

produzido, consideramos que, ainda que aquele material apresentasse estrutura de 

material acessível, uma vez que era apresentado em audiolivro, flipbook e impresso 

em tinta com fonte ampliada e em braile, seria necessário desenvolver outros 

processos de acessibilidade para que a leitura de seus textos pudesse ser efetivada. 

Isto porque, uma vez que um terço do grupo não havia consolidado seu processo de 

alfabetização, estes teriam dificuldade em acessar o texto escrito de forma 
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autônoma. Tratava-se, como já foi apresentado, dos alunos com deficiência, e ainda 

Joãozinho, Marcelo e Hércules. Percebemos, ainda, que Pedrinho não conhecia o 

código braile e Aurora não utilizava a LIBRAS como primeira língua. 

 Nesse sentido, o que se observa nesse contexto é que fora negado tanto o 

acesso à alfabetização na Língua Portuguesa, ao braile e à Língua Brasileira de 

Sinais quanto aos livros em formatos acessíveis.  

Considerando essa realidade e a perspectiva de que na educação inclusiva 

as peculiaridades dos alunos com deficiência devem ser contempladas no contexto 

da prática pedagógica planejada para a turma da qual fazem parte, entendemos que 

para nossa intervenção seria necessário sistematizar procedimentos e recursos 

didáticos com o propósito de viabilizar a participação de todos, através da garantia 

de acesso e promoção de acessibilidade total ou assistida, para que a leitura dos 

textos do livro em pauta pudesse ser vivenciada por qualquer aluno, com deficiência 

ou não. 

 

2.1.3 A oficina de leitura como mediação pedagógica  

 

Ancorados pelo referencial metodológico adotado para o desenvolvimento da 

nossa pesquisa, concordamos com as palavras de Freire (2014, p.139) que “a 

alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo de 

busca”. E esse processo vivenciado no intuito de dar forma e conteúdo à realidade 

investigada é um importante elemento no paradigma da pesquisa qualitativa. Nesse 

sentido, não podemos nos restringir a apresentar dados construídos durante a 

pesquisa como se fosse produto de situações compartimentadas e estáticas. Antes, 

consideramos essencial resgatar processos envolvidos no planejamento, 

organização e realização da intervenção. 

A chegada ao campo nos meses finais do ano letivo, aliada às mudanças no 

processo de pesquisa, provocou inquietação reflexiva e exigiu que as decisões 

fossem rápidas, compatíveis com as condições daquele momento e realidade, assim 

como coerentes com a pesquisa que ora realizávamos.  

Conforme já explicitado, a definição da acessibilidade para leitura do livro 

Contando contos e ouvindo histórias como nosso objeto de pesquisa foi se 

delimitando após o conhecimento do lócus de investigação e, especialmente, das 

características dos sujeitos envolvidos. Os dados construídos a partir das 
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observações e registros em diário de campo contribuíram para estabelecermos 

como foco do nosso estudo o desenvolvimento de uma proposta de mediação 

pedagógica que considerasse o direito de todos os alunos da turma B-612 participar 

efetivamente das atividades para leitura do livro proposto. Para tanto, elegemos a 

oficina pedagógica como estratégia metodológica para a mediação.  

 As bases históricas e pressupostos teórico-metodológicos da oficina 

pedagógica estão relacionados às contribuições do pedagogo francês Celestin 

Freinet (1977). Ferreira (2001) afirma que, por ter um cunho dinâmico, essa 

estratégia pode ser utilizada em diversas situações, e aponta que os elementos 

característicos dessa metodologia são a reflexão e troca de experiências, a 

produção coletiva e a criação de alternativas “fundamentadas na necessidade de 

transformar a realidade educacional” (FERREIRA, 2001, p. 11). A autora declara que 

as ações desenvolvidas nas oficinas são organizadas em três momentos: motivador, 

sistematizador e avaliador. Ela destaca que valorizar os conhecimentos prévios dos 

alunos, favorecer a interação social e o trabalho cooperativo são condições que 

propiciam o sucesso escolar via oficinas pedagógicas. Ela diz: 

 

Assim, a Oficina Pedagógica constitui-se numa estratégia para o sucesso 
escolar, na medida em que permite organizar situações de motivação, de 
sistematização e de avaliação da aprendizagem, adaptadas às 
necessidades e dificuldades específicas dos alunos, segundo processos 
diversificados que lhes possibilitem tornarem-se conscientes de suas 
possibilidades e emergir o desejo de aprender e transformar capacidades 
em competências (FERREIRA, 2001, p.13). 

 

A partir dessa compreensão, consideramos que essa estratégia pedagógica 

atende aos princípios da pesquisa intervenção ao promover diálogos e interações 

entre os sujeitos envolvidos, contemplando, assim, as dimensões dialógicas e 

alteritárias características desse tipo de pesquisa.  

Sendo assim, considerando essa concepção de oficina e uma perspectiva 

dialógica de leitura, entendendo-a como processo de construção de sentidos que 

considera o papel ativo do leitor (BAKHTIN, 2011; FREIRE, 2011; SOLÉ,1998), 

organizamos as oficinas tendo como referência a proposta de Solé (1998) na qual a 

sequência didática considera três momentos para o desenvolvimento de atividades 

que visam a compreensão leitora: antes da leitura, durante a leitura e depois da 

leitura. 
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No primeiro momento da atividade, denominado antes da leitura, o foco 

consiste em contribuir para a compreensão do texto pelos alunos, a partir de 

estratégias que motivem a participação do grupo, viabilizem o estabelecimento de 

previsões sobre o texto a ser lido, a formulação de perguntas sobre este e o 

levantamento de conhecimentos e ideias prévias concernentes à temática do texto. 

No segundo momento, durante a leitura, concentra-se a maior parte da 

atividade compreensiva. O objetivo é promover a leitura, considerando a literalidade 

do texto escrito e não o reconto da história. Mas, este princípio não impede que o 

trabalho seja desenvolvido com crianças não alfabetizadas. Como exemplo, a autora 

apresenta uma proposta destinada a crianças da Educação Infantil. 

Para nossa pesquisa, este é um aspecto relevante, haja vista que um terço 

dos alunos da turma B-612 não estavam alfabetizados e, portanto, não poderiam 

acessar o texto escrito com total autonomia. Desta feita, a proposta de Solé (1998) 

converge com as demandas da intervenção. 

Para concluir as oficinas, na sequência estruturada por Solé (1998), o terceiro 

momento é nomeado como depois da leitura. Nele, buscamos relacionar o texto 

com a experiência e os conhecimentos dos alunos, propondo questões de 

interpretação e ressonância pessoal, a partir de perguntas formuladas no sentido de 

possibilitar três tipos de respostas que indiquem a compreensão do texto trabalhado, 

a saber: resposta literal, resposta para pensar e buscar no texto e de elaboração 

pessoal (SOLÉ, 1998, p.156).  

Convém ressaltar o que a autora destaca a respeito desses três momentos. 

Ela afirma que 

 

não é possível estabelecer limites claros entre o que acontece antes, 
durante e depois da leitura. De qualquer forma, estamos falando de um 
leitor ativo e aquilo que pode ser feito para incentivar a compreensão 
durante o processo de leitura, um processo que não pode ser assimilado a 
uma sequência de passos rigidamente estabelecida, constituindo uma 
atividade cognitiva complexa guiada pela intencionalidade do leitor (SOLÉ, 
1998, p. 133). 

 

Esse reconhecimento do caráter ativo do leitor e da função do mediador na 

busca de incentivar a compreensão durante o processo de leitura formou as bases 

para proporcionar acesso ao livro Contando contos e ouvindo histórias e para pensar 

em recursos e procedimentos que promovessem condições de acessibilidade para 

sua leitura. 
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Vale destacar que, antes de nos retirarmos da escola em Pipa, decidimos 

realizar duas oficinas de leitura com o livro, enquanto ainda procurávamos novo 

campo para investigação. Isto porque julgamos que não seria ético, com as demais 

crianças daquela turma, deixarmos as atividades sem um fechamento, haja vista que 

desde nossa entrada, durante o período de observação, elas demonstravam 

curiosidade e alimentavam expectativas quanto ao dia em que faríamos a oficina e 

que conheceriam o livro apresentado no primeiro contato.  

Desta feita, realizamos as oficinas de leitura e consideramos essas duas 

sessões como um exercício exploratório para avaliarmos o roteiro pensado. A 

metodologia de pesquisa-intervenção possibilitou nossa atuação como mediadora 

das oficinas tanto nesta etapa de exercício quanto no momento de construção dos 

dados propriamente dito, já na escola em Macaíba. 

Naquela ocasião, observamos que a sequência didática organizada por Solé 

(1998) atendia às demandas de nossa pesquisa e não exigia condições especiais 

para serem postas em prática, o que viabilizava sua execução em diferentes 

contextos. Notamos ainda que os dois textos selecionados atraíram a atenção das 

crianças da primeira escola e que o grupo demonstrou interesse e empolgação em 

explorar os diferentes formatos do livro.  

Sendo assim, a partir dessas apreciações, consideramos que esses aspectos 

poderiam ser mantidos como parâmetros para os roteiros das oficinas em Macaíba, 

sem, contudo, desobrigar-nos de considerar o novo contexto e as especificidades do 

grupo no qual, de fato, a pesquisa se desenvolveu. Foi o que aconteceu. As 

peculiaridades do novo campo nos convocaram ao redimensionamento da pesquisa 

e, por conseguinte, à necessidade de fazermos ajustes nas atividades propostas.  

Definido o roteiro base para as oficinas, decidimos que este não variaria em 

sua estrutura porque seriam poucos encontros e não queríamos fazer muitas 

variações, para não desestruturar a rotina da turma.  

Na Escola Monteiro Lobato, foram desenvolvidas quatro oficinas pedagógicas. 

Cada uma, planejada com duração aproximada de duas horas. As três primeiras, 

focadas na acessibilidade para leitura do livro, e a última, proposta como 

fechamento do processo de intervenção, quando promovemos o encontro do grupo 

com uma das crianças autoras do livro. 
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Optamos por apresentar a estrutura das três primeiras oficinas em bloco, visto 

que elas seguem basicamente o mesmo roteiro, conforme pode ser conferido nos 

apêndices33.  

Procurando maneiras de tornar a leitura acessível aos alunos daquele grupo, 

planejamos o uso de recursos e estratégias para leitura com acessibilidade, 

apoiando-nos em propostas e estudos que abordam possibilidades de como tornar 

conteúdos escolares acessíveis a todos os alunos, especialmente aos com 

deficiência (ALVES, 2012, 2014; MOTTA, 2011; REILY, 2004; SILVA, 2012; SILVA, 

2008, 2014a, 2014b; SOLER, 1999).  

Partindo de um posicionamento ético de que, mesmo que a aluna com surdez 

não utilizasse a LIBRAS, consideramos que ela tem o direito de ter acesso a essa 

língua, ainda que seja de forma inicial. Acreditamos que é preciso que ela tenha 

oportunidades de ir se familiarizando com a linguagem de sinais. 

Dessa forma, decidimos utilizar o livro nos formatos já disponíveis – impresso 

em braile e fonte ampliada, o CD de áudio e o CD com o livro digitalizado em 

formato de flipbook –, visto que o propósito primordial visava a sua leitura. Mas 

também complementamos utilizando a descrição de ações e imagens a partir dos 

fundamentos da audiodescrição; os textos segmentados em pequenos trechos e 

acompanhados de ilustrações; a utilização de brinquedos/miniaturas para 

encenação das narrativas pelos alunos; vídeos com os textos traduzidos em LIBRAS 

e atividades compartilhadas em duplas, grupos e/ou coletivas. O que pode ser 

observado no quadro abaixo. 

 

Quadro 4: Procedimentos e recursos utilizados na intervenção 

PROCEDIMENTOS RECURSOS 

 

Descrição de ações e imagens a partir 

dos fundamentos da audiodescrição; 

 

Atividades compartilhadas: 

• Leitura em duplas;  
• Atividades em pequenos 

grupos;  
• Atividades coletivas. 

 

 

Livro impresso em braile e fonte ampliada; 

Cópias impressas dos textos acompanhados 

da ilustração original; 

Audiolivro; 

CD com livro em flipbook; 

Texto segmentado em pequenos trechos 

acompanhado de ilustrações; 

Brinquedos/miniaturas; 

Vídeo com texto traduzido em LIBRAS. 

        Fonte: OLIVEIRA (2015). 

                                                             
33

 Os apêndices H e I se constituem como roteiros das 1ª e 3ª oficinas.  
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A exposição detalhada acerca desses recursos e procedimentos no decorrer 

da intervenção, contemplando a fundamentação teórica que os embasa, a forma 

como foram utilizados e os rebatimentos destes no contexto investigado, será 

contemplada nos capítulos seguintes, que tratam da descrição e análise dos dados 

construídos. Para esse momento, apresentamos no quadro abaixo a estrutura 

básica das três primeiras oficinas. 

 

Quadro 5: Estrutura básica das primeiras oficinas 

 

Antes da leitura 

 

Contribuir com a compreensão do texto pelos alunos, a partir de 

atividades, como: 

• Motivação para leitura; 
• Estabelecimento de previsões sobre o texto e formulação de 

perguntas sobre ele, a partir da exploração do título e da 
ilustração correspondente, utilizando a descrição de imagens 
fundamentada nos princípios da audiodescrição; 

• Levantamento de conhecimentos e ideias prévias sobre a 
temática do texto. 
 

 

 

 

Durante a leitura 

 

Promover a leitura do texto, a partir de recursos e procedimentos 

variados: 

• Livro impresso em braile e fonte ampliada; 
• Cópias impressas dos textos acompanhados da ilustração 

original; 
• Audiolivro; 
• CD com livro em flipbook; 
• Texto segmentado em pequenos trechos acompanhado de 

ilustrações; 
• Brinquedos/miniaturas para encenação das narrativas; 
• Vídeo com texto traduzido em LIBRAS. 

 

 

Depois da leitura 

 

Relacionar o texto com a experiência e os conhecimentos dos alunos, 

propondo questões de interpretação e ressonância pessoal, via 

discussões coletivas e atividades de escrita.  

 

Fonte: Oliveira (2015). 

 

Após o planejamento das oficinas, o roteiro pensado foi submetido à 

avaliação de consultoras da CAENE/UFRN34, tanto da assessora responsável pelo 

desenvolvimento de recursos para pessoa com deficiência visual (Assessora 1), 

quanto da responsável pelo trabalho com deficiência auditiva/surdez (Assessora 2).  

                                                             
34

 Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais 
(CAENE/UFRN). 
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Esse encaminhamento se constitui com o propósito de oportunizar o olhar 

exotópico/distanciado de outro sobre os procedimentos e recursos adotados 

(BAKHTIN, 2011; JOBIM E SOUZA, 2012), a fim de complementar o olhar do 

pesquisador.  

Ao tomar conhecimento das adequações que focalizavam a criança cega, a 

Assessora 1 aprovou a proposta e adaptações. No tocante à aluna com deficiência 

auditiva, a Assessora 2 também assentiu com o roteiro, valorizou o uso do vídeo 

com o texto em LIBRAS, ainda que a aluna não fizesse uso de tal linguagem, e 

sugeriu a presença de um instrutor de LIBRAS, surdo, para tentar se comunicar com 

Aurora através de gestos, além de um intérprete para viabilizar a comunicação entre 

o instrutor e os ouvintes.  

Contudo, como professora que trabalha em um colégio de aplicação e está 

acostumada a receber diversas pessoas em sala de aula (estagiários e 

observadores alunos dos cursos da UFRN, profissionais de outras escolas, entre 

outros), consideramos essa última sugestão muito complicada porque implicaria um 

número elevado de adultos presentes em sala de aula durante o desenvolvimento 

das oficinas, a saber: as duas professoras que atuam na turma e estariam 

observando, a pesquisadora e dois outros adultos, o instrutor e o intérprete de 

LIBRAS.  

Sabemos o quanto a presença de um elemento novo/diferente em sala de 

aula altera a rotina e as respostas de um grupo/uma turma, pois vivenciamos isso 

com frequência em nosso trabalho, considerando que nossos alunos estão 

acostumados a receber observadores e estagiários desde a primeira turma da 

Educação Infantil, visto que estão inseridos em um contexto de colégio de aplicação. 

Então, passamos a considerar o contexto de uma escola no campo que, segundo as 

próprias professoras, não recebem pessoas diferentes em sala, nem mesmo 

estagiários, por causa das dificuldades de acesso à escola em virtude de seu 

distanciamento dos centros urbanos. Mais uma vez, nosso olhar focalizou aspectos 

didático-pedagógicos e éticos. Não poderíamos pensar os interesses da pesquisa 

em detrimento das demandas e da realidade do grupo que nos recebia. 

Decidimos, então, consultar as professoras da turma quanto à possibilidade 

do procedimento sugerido pela Assessora 2 da CAENE/UFRN. A professora titular 

também considerou a proposta inviável pelos mesmos motivos colocados 

anteriormente e acrescentou que a turma já havia vivenciado muitas mudanças ao 
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longo do ano. Além disso, destacou o fato de Aurora ser significativamente tímida. 

Para a professora, a presença daqueles profissionais voltados para a aluna poderia 

interferir na sua participação.  

Assim sendo, decidimos não inserir o instrutor e intérprete de LIBRAS durante 

a intervenção. Para viabilizar a interação com a aluna com deficiência auditiva, 

consideramos o repertório de gestos e expressões levantados no decorrer das 

observações e solicitamos o apoio das crianças e professoras da turma que se 

relacionavam com Aurora, utilizando a comunicação apoiada nesses referenciais. 

Temos consciência das limitações dessa decisão. Se tivéssemos mais tempo 

para o desenvolvimento da pesquisa, procuraríamos fazer uma inserção gradual 

daqueles profissionais na turma. Entretanto, considerando as condições concretas 

daquele momento, entendemos que tal encaminhamento foi o melhor possível para 

aquele contexto. 

Com relação à quarta oficina, esta foi desenvolvida com o objetivo de 

promover o encontro do grupo com crianças autoras do livro. Em seu roteiro, 

mantivemos os momentos de antes, durante e depois da leitura propostos por Solé 

(1998), porém, com algumas atividades diferentes das sessões anteriores. 

 

Quadro 6: Estrutura da quarta oficina 

 

 

 

Antes da leitura 

Contribuir com a compreensão do texto pelos alunos, a partir de 

atividades como: 

• Apresentação da criança-autora; 
• Conversa entre a turma B-612 e a criança-autora; 
• Motivação para leitura; 
• Estabelecimento de previsões sobre o texto e formulação de 

perguntas sobre ele, a partir da exploração do título e da 
ilustração correspondente, utilizando a descrição de imagens 
fundamentada nos princípios da audiodescrição; 

• Levantamento de conhecimentos e ideias prévias sobre a 
temática do texto. 

 

 

Durante a leitura 

Realizar a leitura do texto, a partir de recursos e procedimentos variados: 

• Leitura do texto pela criança-autora;  
• Interação entre a criança-autora e os alunos da turma B-612 a 

respeito do texto; 
• Atuação da professora-pesquisadora junto à aluna com 

deficiência auditiva visando à acessibilidade ao conteúdo do texto; 
• Não foram utilizados o vídeo, brinquedos, textos impressos. 

 

Depois da leitura 

Relacionar o texto com a experiência e os conhecimentos dos alunos, 

propondo questões de interpretação e ressonância pessoal, via 

discussões coletivas.  

 

Fechamento com lanche coletivo. 

Fonte: Oliveira (2015). 



75 

 

Tendo definido a sequência didática das oficinas e as estratégias para 

promoção da acessibilidade para leitura, passamos ao processo de seleção dos 

textos que seriam utilizados na intervenção.  

Ressaltamos que é necessário reconstituir e conhecer o contexto em que os 

textos são produzidos, pois para compreendê-los não basta identificar aspectos 

normativos da língua que o compõem, mas também as intenções que não se 

encontram neles explicitadas. Por isso, retomamos brevemente o contexto de 

produção do livro Contando contos e ouvindo histórias, destacando que seus textos 

foram escritos por crianças em uma dada realidade e momento específico que as 

influenciaram tanto na decisão de fazer um livro com formatos acessíveis para 

crianças com deficiência visual, quanto na escolha dos temas a serem tratados em 

suas histórias.  

No tocante à decisão de produzir um livro em formato acessível, a vivência 

em uma escola que atua na perspectiva de educação inclusiva há muitos anos foi 

fator preponderante para despertar o interesse por essa temática. A prática 

pedagógica desenvolvida no Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/UFRN) 

manifesta experiência no atendimento às crianças com necessidades educativas 

especiais. Esse trabalho é pautado pelo respeito à diversidade, o compromisso com 

a aprendizagem das crianças e a formação continuada dos professores. O 

comprometimento com a educação inclusiva revela-se, por exemplo, por ocasião da 

entrada das crianças nessa escola. Pois, a cada ano, ao lançar edital para o sorteio 

de vagas35 para as turmas que serão formadas no ano seguinte, é garantida uma 

vaga para criança com necessidade educativa especial em cada turma. Porém, o 

compromisso não se restringe à garantia de acesso para essas crianças. Da mesma 

forma, há o engajamento em buscar desenvolver estratégias pedagógicas que 

promovam efetivamente a inclusão, pautada em um contínuo processo de ação-

reflexão-ação. Esse ambiente propicia que as crianças sejam estimuladas a conviver 

e refletir sobre as diferenças entre elas e favoreceu o envolvimento na construção de 

um livro em formatos acessíveis. 

Quanto à escolha dos temas de suas produções, para quem esteve 

acompanhando esse processo, não foi difícil notar que jogos de computador e 

                                                             
35

 A matrícula no NEI/CAp/UFRN, como em qualquer colégio de aplicação, deve ser efetivada 
mediante seleção dos interessados à vaga, realizada através de sorteio público. Dessa forma, é 
garantida a igualdade na condição de acesso a todos os interessados, conforme regulamenta a 
portaria nº 959/2013 do Ministério da Educação. 
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desenhos infantis veiculados em canais de TV por assinatura constituíram-se como 

fontes de inspiração para os escritos das crianças, assim como as clássicas histórias 

de contos de fadas, fábulas e lendas do folclore brasileiro. E não poderia ser 

diferente.  

Segundo Bakhtin (2015, p. 51), “a orientação dialógica do discurso é, 

evidentemente, um fenômeno próprio de qualquer discurso”. Ele afirma que para o 

prosador ficcional o objeto para o qual se volta seu discurso concentra vozes 

heterodiscursivas, dentre as quais, também se encontra sua própria voz. Ou seja, 

seu discurso orienta-se pelo que “já foi dito”, o que é “conhecido”, divulgado. O autor 

afirma que “o discurso se depara com a palavra do outro e não pode deixar de entrar 

em interação viva e tensa com ele”. A manifestação desse fenômeno está presente 

nos textos daquelas crianças-autoras. O livro que fizeram compõe-se de dezesseis 

textos penetrados por “ecos dialógicos”, “ressonâncias literárias” que expõem a 

interação vívida da voz dos autores com a palavra do outro.  

Como exemplos, apresentamos O Dragão e o Menino, que conta a história de 

um menino que se torna amigo de um dragão solitário e, juntos, vivem “muitas 

aventuras pelo mundo” (MELO, 2013, p. 31). Nesse caso, é possível relacionar o 

texto com a animação Como treinar seu dragão36, cujo lançamento do segundo filme 

estava sendo anunciado para o ano seguinte, 2014, e sobre o qual algumas crianças 

conversavam e mostravam-se interessadas em assistir. Em O amor sangrento, a 

pequena-autora narra a história de um vampiro que se apaixona por uma menina e 

precisa mordê-la para poder namorar com ela. A jovem morre após a investida de 

Valentine, o vampiro. “Mas o amor de Valentine era tão grande que ela reviveu e até 

hoje estão vivendo felizes para sempre entre as sombras” (PAIVA, 2013, p.29 e 30).  

Recorrendo a Bakhtin (2015, p.48), podemos observar que o objeto desse 

discurso encontra-se envolvido por discursos de outros e está incutido de opiniões, 

acentos e “já ditos” a seu respeito. Acreditamos que o texto em questão entrelaça-se 

com a famosa saga Crepúsculo37, que relata a história de paixão entre uma jovem e 

um vampiro que vive o dilema de manter seu grande amor com vida ou transformá-la 

                                                             
36

 Como treinar seu dragão é um filme em animação computadorizada original do estúdio DreamWorks 

Animation, baseado no livro de mesmo nome.  
37

 Stephenie Meyer escreveu quatro livros que inspiraram os filmes Crepúsculo (2008); A Saga 
Crepúsculo: Lua Nova (2009); A Saga Crepúsculo: Eclipse (2010); A Saga Crepúsculo: Amanhecer - 

Parte 1  (2011) e A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2  (2012). Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/crepusculo-comemora-10-anos-com-edicao-especial> 
Acesso em: 09 mar 2016. 
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em vampiro. O texto também se entrecruza com os contos de fadas ao apresentar o 

clássico final ‘felizes para sempre’. 

Um último exemplo desse fenômeno pode ser verificado no texto A fera que 

virou príncipe, produzido por nossa aluna com deficiência intelectual. Como ainda 

não estava alfabetizada, a criança, então com 10 anos, produziu o texto oralmente 

enquanto uma das professoras atuou como escriba, transcrevendo tudo conforme 

era pronunciado. O próprio título já traz indícios suficientes para encontrarmos os 

“ecos dialógicos” que influenciaram esse enunciado. Ainda assim, ressaltamos que 

A Bela e a Fera era a história preferida dessa criança e, geralmente, ela procurava o 

livro com essa história nos momentos de leitura livre na escola e, sempre que podia, 

o levava para casa. A seguir, apresentamos o texto na íntegra com o intuito de 

evidenciar a orientação desse discurso para o que já lhe era conhecido. 

 

A FERA QUE VIROU PRÍNCIPE 

 

 Era uma vez um comerciante que tinha uma filha que o nome dela era 

Bela.  

 O seu pai ia viajar e ia pegar uma rosa para dar pra Bela. A Fera 

apareceu e disse assim:  

 - É meu prisioneiro! E prendeu ele. 

 O cavalo dele fugiu.  

   Bela encontrou o pai dela e foi ‘pro’ castelo salvar ele.  

 A Fera apareceu e a Bela ficou muito triste. 

 A Fera fez uma surpresa pra ela. A Fera desmaiou e a Bela ficou 

muito triste. 

 A Fera virou príncipe e se casaram e foram felizes para sempre. 

(SILVA, 2013, p. 45)  

 

Esse processo de relacionar os textos produzidos pelas crianças-autoras com 

outros enunciados poderia ser feito com todos, entretanto, não julgamos ser 

necessário. Os exemplos já demonstram a orientação dialógica com a palavra do 

outro nas produções das crianças ao dialogarem com filmes e desenhos de heróis, 

de zumbis e de garotas com poderes especiais - tão em alta em 2013 - e outros com 

jogos de computador. Em alguns dos textos não apresentados, os sentidos só são 

mais efetivamente compreendidos entre aqueles que compartilhavam informações 

sobre os mesmos desenhos e/ou jogos. 

Entretanto, também é importante considerar a unicidade significante de cada 

texto, como no caso acima apresentado. Ainda que o texto proposto pela criança-

autora pareça uma reprodução da história original, na perspectiva bakhtiniana não 
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pode ser assim entendido, pois nessa abordagem só é possível a reprodução 

mecânica de um texto através da cópia. Isso porque, mesmo no caso de uma 

citação literal, o texto constitui-se como um novo elo na cadeia da comunicação 

discursiva, uma vez que passou a fazer parte de um novo contexto (BAKHTIN, 

2011).  

Nesse caso específico, trata-se de uma criança que, no início do ano letivo, 

apresentava dificuldades para interagir com a turma e envolver-se nas atividades 

propostas a todos. Geralmente estava junto ao grupo, mas não com ele. Porém, em 

decorrência dos avanços alcançados pela aluna durante o ano letivo, no processo 

de produção do livro ela participou de forma significativa de cada etapa, e esse texto 

expressa seus avanços e conquistas tanto no campo sócio-afetivo como também na 

compreensão do sistema de escrita alfabética. 

A respeito da condição irrepetível de um texto, Bakhtin (2011, p. 310) afirma:  

 

Concomitante, porém, cada texto (como enunciado) é algo individual, único 
e singular, e nisso reside todo o seu sentido (sua intenção em prol da qual 
ele foi criado). É aquilo que nele tem relação com a verdade, com a 
bondade, com a beleza, com a história. [...] Esse segundo elemento (polo) é 
inerente ao próprio texto, mas só se revela numa situação e na cadeia dos 
textos (na comunicação discursiva de dado campo). Esse polo não está 
vinculado aos elementos (repetíveis) do sistema de língua (os signos), mas 
a outros textos (singulares), a relações dialógicas (e dialéticas com 
abstração do autor) peculiares. 

 

Assim, entendemos que os textos do livro são enunciados únicos e 

singulares. E “cada enunciado isolado é um elo na cadeia de comunicação 

discursiva. Ele tem limites precisos” (BAKHTIN, 2011, p. 299). Mas, como elos, vão 

unindo-se a outros na composição dessa cadeia. Vale salientar que os elos que 

elegemos para destacar nessa análise não são os únicos possíveis nessa cadeia, 

mas os que atendem aos interesses do nosso trabalho.  

Nesse sentido, tendo abordado como os textos respondem a outros 

enunciados no momento de produção, discorremos, a seguir, sobre esse processo 

responsivo permeando a seleção daqueles que foram utilizados nas oficinas de 

leitura. 

Por motivos já apresentados ao longo deste trabalho, não tivemos tempo hábil 

para permitir que os sujeitos de nossa pesquisa tivessem um contato prévio com o 

livro Contando contos e ouvindo histórias e oportunizar que eles próprios pudessem 

sugerir os textos a serem trabalhados nas oficinas.  
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Sendo assim, estabelecemos como critérios para definição dos textos: 

selecionar vinte e cinco por cento dos textos do livro; contemplar textos de autoria de 

meninos e meninas; dar preferência a textos com elementos recorrentes entre 

esses; e, por fim, respaldados pela afirmação de Freitas (2010, p.105) que “a 

inclusão do leitor na leitura ocorre por meio das marcas pessoais de memória 

intelectual e afetiva”, entendemos ser importante considerar as memórias das 

crianças do campo investigado. Então, selecionamos histórias que, do nosso ponto 

de vista, privilegiavam possíveis elementos presentes em suas memórias.  

Por exemplo, no texto Os animais do sertão38, trabalhado na primeira oficina, 

a história apresenta elementos próprios do contexto de campo em que as crianças 

estão inseridas. Elementos esses verificados durante o período de observação, 

como: pai e filha, cavalo, cidade e campo/zona rural e urbana.  

No texto Lenda da onça39, objeto de leitura da terceira oficina, novamente 

aparecem elementos do cotidiano de qualquer criança: homem, mulher, família, 

cachorro, gato, casa e outros. Essa história também permite estabelecer relações 

com contos de fadas. Como, de modo geral, esses contos são amplamente 

difundidos entre o público infantil, seja através de livros, desenhos animados ou 

mesmo por contação oral, pressupomos que essas características permitiriam aos 

alunos da turma B-612 recorrer às suas memórias. O que de fato aconteceu. No 

desenvolvimento da oficina, assim que leram o referido texto, várias crianças fizeram 

referência ao conto, conforme expressa o comentário de Alice: “Ah! Tá vendo?! É 

igual a história da Bela e da Fera. Só muda umas coisinhas” (OLIVEIRA, 2015). 

 Contudo, reconhecendo a importância da participação dos alunos nesse 

processo de escolha, decidimos que o quarto texto seria uma decisão do grupo. 

Para isso, na primeira oficina, quando apresentamos o sumário do livro destacando 

os títulos das histórias e os textos que haviam sido selecionados para as primeiras 

oficinas, dissemos aos alunos que eles poderiam escolher o texto para a última. 

Após breve momento de sugestões e votação, o grupo fez sua opção. No quadro a 

seguir, visualizamos os textos selecionados para cada oficina de leitura, assim como 

seus respectivos autores. 

 
 

                                                             
38

 Apêndice H. 
39

 Apêndice I. 
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Quadro 7: Textos selecionados para as oficinas de leitura 

OFICINA TEXTO AUTOR 

1ª Os animais do sertão Dante Lucena de Oliveira 

2ª Fiona e o tesouro escondido Júlia Bezerra Dakowski 

3ª Lenda da onça Maria Luísa Cavalcanti Bezerra Bretano 

Pedro 

4ª A maldição das irmãs Powerptrattzs Elisa Yoko Gushiken 

Fonte: Oliveira (2015). 

 

Ao final de cada oficina, realizamos as rodas de conversa com os alunos no 

intuito de conhecer e registrar suas ideias, sentimentos e opiniões concernentes às 

experiências vivenciadas. 

2.2 SEGUNDO ENCONTRO: O PESQUISADOR E O TEXTO 

  

Conforme já apontado, para Jobim e Souza e Albuquerque (2012, p. 116, grifo 

do autor), “[...] a pesquisa não se esgota no encontro do pesquisador e seu outro. É 

necessário dar forma e conteúdo ao acontecimento vivido no campo da pesquisa, e 

é neste momento que o texto escrito entra em cena”. É o momento do segundo 

encontro: o pesquisador e o texto.  

Para as autoras, fundamentar-se nas concepções de Bakhtin como teórico 

para orientar o processo investigativo pressupõe assumir uma postura dialógica e 

alteritária nos dois momentos constitutivos da pesquisa. Ao reconhecer que a 

linguagem é dialógica, que é interação e que, por conseguinte, o texto não se 

resume a sua materialidade linguística, mas tem uma história, uma autoria e um 

posicionamento, o pesquisador se compromete com uma percepção sobre a 

metodologia e sobre o corpus de análise que seja coerente com esses 

pressupostos.  

Nesse sentido, recuperamos as proposições bakhtinianas de que após a 

compenetração, ou seja, após termos nos identificado com o outro no processo de 

aproximação, precisamos tornar a nós mesmos, recuperando nosso lugar, pois é 

somente deste lugar único que ocupamos que o material recolhido com a 

identificação/compenetração poderá ser pensado em termos ético, cognitivo ou 

estético. Se não houver esse retorno, fica-se diante de um “fenômeno patológico” 

que incide em vivenciar a dor/experiência alheia como sua e nada mais, sem 
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comportar nada de novo ou que permita expandir sua mente e/ou sua cultura 

(BAKHTIN, 2011).  

O pesquisador precisa olhar para os dados e voltar para o seu lugar para 

fazer a análise, a interpretação. Ele não pode se confundir com o outro, como já foi 

anteriormente posto, adotando uma subjetividade que inviabilize a interpretação dos 

dados. É necessário ir ao encontro do outro, assim como é preciso voltar para o 

lugar como pesquisador, para construir a interpretação a partir de um olhar 

distanciado. O olhar exotópico é esse olhar distanciado. 

O processo exotópico se efetiva quando, munido do olhar do outro, o 

pesquisador retorna a si mesmo e dá acabamento ao material da compenetração. É 

esse excedente de visão que possibilita ao pesquisador, no exercício do olhar 

exotópico condicionado “pela singularidade e pela insubstitutibilidade” do seu lugar 

no mundo, proferir algo sobre o outro, compartilhando da sua experiência e 

considerando o outro e a si mesmo como sujeitos inacabados e responsivos. A partir 

dessa posição única que o pesquisador ocupa no tempo e no espaço, ele pode 

desempenhar uma atitude de “compreensão ativa” em relação ao outro, 

considerando o que diz Bakhtin (2011, p. 23): 

 

[...] urge que o excedente da minha visão complete o horizonte do outro 
indivíduo contemplado sem perder a originalidade deste. Eu devo entrar em 
empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo de dentro 
dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao 
meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse 
meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente 
concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 
conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento.  

 

Com isso, destaca-se o caráter responsivo presente na noção de exotopia, 

ressaltando-se que, para esse autor, “ir até o outro” e “retornar a si” não são 

momentos independentes, “[...] eles estão intimamente entrelaçados e se fundem no 

vivenciamento ativo” (BAKHTIN, 2011, p. 25). 

 Sendo assim, o objetivo metodológico do estudo implica esse processo de 

aproximação e distanciamento para dar acabamento ao objeto da pesquisa. Oliveira 

(2002, 2012) diz que esse movimento de aproximação consiste na noção de 

compreensão como uma atitude responsiva face ao outro, envolve ler e atribuir 

valor. Nesse sentido, “O sujeito da compreensão não pode excluir a possibilidade de 

mudança e até de renúncia aos seus pontos de vista e posições já prontos. No ato 



82 

 

da compreensão, desenvolve-se uma luta cujo resultado é a mudança mútua e o 

enriquecimento” (BAKHTIN, 2011, p. 378). E o distanciamento refere-se à noção de 

interpretação, que ocorre quando o pesquisador assume a posição exotópica em 

relação aos seus dados, pois se posiciona de fora para interpretá-los à luz das 

teorias e conceitos adotados.  

Amorim (2014, p.101, 102) sintetiza essa discussão apontando que a 

“pesquisa implica sempre um movimento duplo: o de tentar enxergar com os olhos 

do outro e o de retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu próprio olhar: sua 

posição singular e única num dado contexto e os valores que ali afirma”.  

Para sistematização desse processo de escrita, recorremos metaforicamente 

à Receita de arrumar gavetas, proposta no poema de Roseana Murray (1999, p. 26). 

  

separe coisa por coisa: 
de um lado o pólen do passado 
as raízes do que foi importante 
os retratos os bilhetes 
os horários de chegada  
de todos os navios-pirata 
os sinos que anunciam 
que há um amigo na estrada 
 
do outro lado um espaço vazio 
para o que vai acontecer 
as surpresas do destino 
os destinos do acaso 

 

Diante da gama de dados construídos no momento do encontro com o outro, 

o pesquisador precisa fazer escolhas, pois nem tudo pode ou necessita compor o 

corpus de sua análise. Por isso, assim como quem arruma gavetas, o pesquisador 

precisa arrumar/organizar seus dados a partir de seu excedente de visão.  

Para tanto, ele precisa assumir uma postura semelhante àquela adotada pelo 

eu lírico de “separar coisa por coisa”: de um lado, focando seu olhar “no pólen do 

passado, nas raízes do que foi importante e nos retratos”, composto durante o 

processo de aproximação/compreensão; do outro lado, o pesquisador “deixa um 

espaço vazio para o que vai acontecer, as surpresas do destino, os destinos do 

acaso”. Pois, como nos diz Bakhtin (2011, p. 378), “[...] só sob uma inércia 

dogmática da posição não se descobre nada de novo em uma obra”. A metodologia 

de compreensão e interpretação que se reduz ao “reconhecimento do já conhecido” 
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é pobre e abstratamente construída (BAKHTIN, 2011, p. 379), uma vez que não se 

enriquece, não acrescenta nada de novo e não permite surpreender-se. 

Esse processo de organização e sistematização no encontro do pesquisador 

com seu texto também é constituído pela linguagem e, como tal, é dialógico por 

natureza. Essa perspectiva traz “[...] para o processo de pesquisa, seja no campo ou 

no texto, a diversidade de vozes sociais em torno de um objeto ou acontecimento a 

ser estudado, ampliando os horizontes dos discursos teóricos e das práticas 

discursivas na grande temporalidade” (JOBIM e SOUZA, 2011, p.43).  

Sendo assim, procuramos expressar essa dialogicidade trazendo para a 

composição do nosso texto as múltiplas vozes sociais que o constituíram, pois, “[...] 

em tudo eu ouço vozes e relações dialógicas entre elas” (BAKHTIN, 2011, p.409, 

410). Nesse sentido, assumimos a responsabilidade de orquestrar as vozes de três 

interlocutores fundamentais na constituição dessa dissertação, a saber: a voz do 

outro, dos sujeitos que compartilharam conosco desse evento de investigação; a voz 

da comunidade científica, através dos estudos de autores com os quais dialogamos; 

e a nossa própria voz.  

Adotamos como referência nossa questão de pesquisa, o objeto de estudo e 

os objetivos com vistas a orientar o processo de análise. Considerando esses 

aspectos, fizemos certo enquadramento para definir o horizonte a partir do qual 

norteamos nosso olhar distanciado.  

Para Bakhtin (2015), a orientação dialógica é uma condição própria de 

qualquer discurso. Por conseguinte, ao se deparar com a palavra do outro, 

inevitavelmente, ocorre uma interação viva e tensa entre eles. Procurando 

interpretar interações entre os discursos construídos em nosso processo de 

pesquisa, definimos como parâmetros para organização dos eixos de análise as 

relações dialógicas de consonância e de dissonância e as correlatas marcas das 

forças centrípetas e centrífugas que os enunciados traduzem. Tais eixos têm em 

comum a dimensão axiológica, ou seja, os discursos são perpassados por valores 

povoados de intenções e acentos. 

Nessa perspectiva, todo enunciado concreto é um foco de produção de forças 

centrípetas, que servem à centralização, unificação, ou de forças centrífugas, 

voltadas para processos de descentralização, separação, expansão. O mesmo 

ocorre quanto às relações de concordância e dissonância que podem ser 
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identificadas em enunciados. A esse respeito, Bakhtin (2011, p. 331, grifos do autor) 

ressalta que  

 

[...] não se pode interpretar as relações dialógicas em termos simplificados e 

unilaterais, reduzindo-as a uma contradição, luta, discussão, desacordo. A 

concordância é uma das formas mais importantes de relações dialógicas. A 

concordância é muito rica em variedades e matizes. Dois enunciados 

idênticos em todos os sentidos [...], se realmente são dois enunciados 

pertencentes a diferentes vozes e não um só enunciado, estão ligados por 

uma relação dialógica de concordância. Trata-se de um determinado 

acontecimento dialógico nas relações mútuas entre os dois e não de um 

eco. Porque também podia não haver concordância. 

 

Essas relações referem-se às singularidades dos sujeitos na atribuição de 

sentidos ao se expressarem quanto ao que é apresentado. Por isso, considerando 

que é da natureza dos sujeitos serem diferentes/singulares, as relações de 

concordância não se reduzem à repetição ou a um eco de enunciados, mas 

expressam complementariedade, são condizentes entre si. De igual modo, as 

relações de dissonância não se restringem à ideia de divergência, oposição, mas 

também podem expressar a “presença de diferentes vozes no discurso de um 

falante” (BEZERRA, 2015, p. 246). 

Com isso, entendemos que as manifestações de concordância e de 

dissonância nos possibilitam compreender o que é da ordem do singular, do 

recursivo, do distinto nos enunciados que compõem o corpus da pesquisa. 

Pelo viés exposto, para fins analíticos, enfocamos a proposta de intervenção 

com vistas à acessibilidade para leitura do livro Contando contos e ouvindo histórias 

em contexto escolar, na perspectiva da educação inclusiva a partir da produção de 

procedimentos e recursos didáticos e da mediação pedagógica considerando a 

participação de todos. A descrição e interpretação dos dados construídos nos 

possibilitou a organização do quadro a seguir, fruto do processo de orquestração em 

nossas análises. 
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Quadro 8: Síntese dos eixos que emergiram com a análise dos dados 

Temática Eixos de análise 

 
 
Acessibilidade para 
leitura do livro Contando 
contos e ouvindo 
histórias em contexto 
escolar, na perspectiva 
da educação inclusiva. 

 

 
O livro e suas imagens: os fundamentos da audiodescrição em 
contexto escolar 

 
O encontro com o texto: a palavra quer ser compreendida e 
respondida 

 
O braile e a LIBRAS: semióforos provocando o olhar e a 
reflexão para a acessibilidade 

 
O encontro de duas culturas: os leitores e a criança-autora 

    Fonte: Oliveira (2015). 

 

Nos capítulos a seguir, apresentamos a análise da intervenção voltada à 

acessibilidade para leitura do livro. 
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3  OFICINAS DE LEITURA: SUSCITANDO ENCONTROS COM O OUTRO  

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 
imperativo ético e não um favor que podemos ou não 
conceder uns aos outros. [...] Saber que devo respeito à 
autonomia e à liberdade do educando exige de mim uma 
prática em tudo coerente com esse saber. 

Paulo Freire 

 

 Assumindo essa perspectiva, pensamos ser primordial explorar recursos e 

procedimentos pedagógicos que possibilitassem a todos os alunos da turma B-612 o 

direito de participar das atividades para leitura do livro Contando contos e ouvindo 

histórias. 

Durante os primeiros contatos e as observações das rotinas realizadas tanto 

na instituição escolar quanto em sala de aula, mais especificamente, fomos 

desafiados a pensar a acessibilidade como uma condição necessária a ser 

proporcionada a todos os alunos indistintamente do fato de ter ou não alguma 

deficiência, haja vista a dificuldade apresentada por alguns para ler o texto escrito 

com autonomia. Pois, considerar a educação em uma perspectiva inclusiva 

demanda valorizar a participação de todos os alunos, reconhecendo a riqueza que a 

diferença constitui, mas levando em conta também as implicações práticas para 

efetivar essa participação, como a utilização de recursos pedagógicos e tecnologias 

acessíveis que favoreçam o acesso à aprendizagem e, no caso específico desse 

estudo, ao livro produzido pelas crianças do NEI/CAp/UFRN. 

Conforme mencionamos no capítulo destinado à metodologia, foram 

desenvolvidas quatro oficinas pedagógicas, sendo as três primeiras focadas na 

acessibilidade para leitura do livro e a última proposta como fechamento do 

processo de intervenção, quando promovemos o encontro do grupo com uma das 

autoras do livro. Desse modo, nos propomos a descrever e analisar as atividades do 

primeiro bloco de oficinas e, em seguida, nos deteremos em apresentar a última. Isto 

porque as primeiras oficinas seguiram basicamente o mesmo roteiro, conforme já 

mencionado. Como a estrutura da quarta oficina apresentava um objetivo distinto, 

optamos por apresentá-la independente das primeiras, no último tópico do capítulo 

posterior.  
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No processo de planejamento, foi acordado junto às professoras da turma que 

as oficinas seriam desenvolvidas nas quartas-feiras, pois esse era o dia da semana 

em que, segundo a rotina estabelecida, a turma frequentava a biblioteca e realizava 

atividades de leitura e empréstimos de livros. Porém, como exposto, nem sempre 

esse acordo pode ser mantido em virtude de contratempos relacionados ao 

transporte escolar destinado ao atendimento dessa comunidade.  

Para o desenvolvimento da primeira oficina, selecionamos, junto com a 

professora, a sala denominada como biblioteca. Trata-se de uma pequena sala 

localizada ao lado do salão/refeitório, onde estavam organizados os livros da escola. 

A opção por este espaço foi feita considerando a rotina do grupo e também porque 

pareceu mais adequado para a utilização do Datashow, em virtude de podermos 

controlar a incidência de luz e para evitar incômodo para as demais turmas, visto 

que utilizaríamos o som para ouvir o audiolivro.  

Organizamos a sala mantendo as estantes de ferro dispostas nas paredes 

laterais da sala. No centro, havia dois conjuntos formados por mesas e cadeiras 

voltados para a Educação Infantil. A fim de otimizar o espaço, retiramos as mesinhas 

e dispusemos as cadeiras em forma de “U”, com a abertura voltada para a parede 

do fundo da sala, na qual projetamos as imagens do livro em flipbook.  

Convidamos as crianças para acomodarem-se nas cadeiras e averiguamos se 

todos podiam nos ouvir e ver a projeção na parede. Após certo burburinho 

característico de uma turma que estava com expectativas para realizar uma 

atividade diferente daquelas que normalmente estão presentes em sua rotina 

escolar, o grupo se organizou de forma satisfatória. 

Em seguida, retomamos meu nome e solicitamos que cada um se 

apresentasse novamente, a fim de reforçarmos a identificação de todos, para nos 

referirmos um ao outro pelo nome. Como em nosso primeiro encontro formal no 

período de observação, mostrei ainda meu nome em LIBRAS e cumprimentei a 

aluna com surdez empregando gestos que ela utilizava com o grupo, mas também 

lhe disse “oi” e “boa tarde” em LIBRAS. Esse cumprimento se estendeu para toda 

turma, que retribuiu com os mesmos sinais. Aurora sorriu de forma contida e olhou 

para sua amiga-intérprete, Dorothy, que fez um gesto comumente utilizado para 
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indicar “legal40”. Aurora balançou a cabeça em sinal de afirmativo e foi correspondida 

pela amiga com o mesmo gesto.  

Assim, estimulamos a participação da aluna surda, interagindo com ela 

através de gestos e expressões que permitiram estabelecer relações com o que 

estava sendo proposto. Lembramos que não priorizamos a vinda de um intérprete 

porque a adolescente não fazia uso da LIBRAS como língua. Consideramos o 

repertório de gestos e expressões que observamos e recorremos ao apoio das 

crianças que se comunicavam com Aurora utilizando a comunicação a partir desses 

referenciais. 

Feitos os cumprimentos, reiteramos o propósito de nossa pesquisa, que já 

havia sido brevemente apresentado à turma na primeira observação em sala. Na 

ocasião, detalhamos o que pretendíamos investigar, explicamos a necessidade de 

gravação das oficinas e solicitamos a adesão e participação de todos. Essa 

negociação inicial possibilitou a valorização dos aprendizes no processo 

investigativo uma vez que “[...] nesta abordagem teórica, o outro, para o 

pesquisador, não é uma realidade abstrata, um objeto de pesquisa, mas é visto 

como alguém, cuja palavra confronta-se com a do pesquisador, refratando-a e 

exigindo-lhe resposta” (JOBIM E SOUZA, 2012, p. 116, grifo da autora). Nesse 

sentido, procuramos motivar a participação consciente dos sujeitos, imprimindo ao 

processo uma marca alteritária. 

Durante a primeira oficina, observamos que o espaço da biblioteca não fora 

adequado para o desenvolvimento das atividades em virtude de ser muito pequeno. 

Com o encerramento das atividades do Programa Mais Educação na escola, 

consultamos a direção quanto à possibilidade de realizarmos as oficinas seguintes 

no salão, uma vez que este espaço era mais amplo. Nossa solicitação foi 

prontamente atendida e as professoras envolvidas também apoiaram a decisão.  

No salão, organizamos as cadeiras em semicírculo, no intuito de favorecer o 

diálogo, e utilizamos as mesas, quando foi necessário, para o desenvolvimento de 

atividades em grupo. Observamos que a mudança efetivada foi positiva por 

possibilitar melhor organização do espaço em relação às necessidades de 

movimentação e de distribuição do grupo, assim como para a realização das 

atividades planejadas. 

                                                             
40

 O gesto é formado por uma mão fechada com apenas o dedo polegar estendido para cima. 
Indicando aprovação, positivo, legal. 
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             Figura 6: Organização do espaço para sessão de leitura no salão 
             Fonte: Oliveira (2015). 

 

Estabelecer o diálogo, procurando possibilitar a efetiva participação de todos, 

foi uma demanda complexa, dada as especificidades encontradas na turma. 

Entretanto, consideramos essa uma condição sine qua non para o desenvolvimento 

das oficinas e nos organizamos, no limite de nossas condições, para viabilizar essa 

participação dos alunos com e sem deficiência. 

Nossa compreensão de diálogo fundamenta-se nas concepções de Bakhtin 

(2011), que assinalam a natureza constitutivamente dialógica da linguagem e a 

palavra como a síntese de todas as nossas práticas discursivas, historicamente 

construídas e axiologicamente constituídas.  

Em qualquer prática de linguagem, é na interação, na relação com o outro 

que ela se concretiza via texto falado, escrito, verbal, não verbal. Na perspectiva 

bakhtiniana, o que media a interação é o texto. Mas, apesar de toda positividade 

associada às palavras interação e diálogo, as relações dialógicas não são sempre 

harmoniosas. Elas também preveem a tensão, a desarmonia, a polêmica, pois 

implicam o outro diferente.  

Essa concepção de linguagem dá destaque à unicidade dos eventos no 

mundo da vida, ou seja, o que interessa para esse autor é o entendimento dessa 

linguagem funcionando na vida, em cada acontecimento de linguagem que para ele 

é singular. Assim, consideramos as práticas discursivas, nesse caso específico, as 
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oficinas, como um evento histórico singular que foi sendo construído e revelado a 

partir das relações dialógicas entre os sujeitos que dele participaram. 

Convém ressaltar que fazíamos a descrição das ações que estavam sendo 

executadas verbalizando com clareza e objetividade os procedimentos envolvidos, 

para que a criança cega participasse do desenvolvimento de cada fase e, de igual 

modo, estimulamos a participação da aluna surda, interagindo através da 

comunicação apoiada em gestos e expressões com o intuito de que a mesma se 

envolvesse com as atividades propostas. 

Tais posturas estão alicerçadas na compreensão do “[...] papel ativo do outro 

no processo de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 273, grifo do autor) e 

da capacidade ativa responsiva de qualquer sujeito, o que inclui, obviamente, o 

aluno cego e a aluna surda. Conforme afirma Bakhtin, 

 

O próprio falante está determinado precisamente a essa compreensão 
ativamente responsiva: ele não espera uma compreensão passiva, por 
assim dizer, que apenas duble o seu pensamento em voz alheia, mas uma 
resposta, uma concordância, uma participação, uma objeção, uma 
execução, etc. (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

 

Para ele, essa posição responsiva se processa durante a interação discursiva 

e “[...] toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante” (BAKHTIN, 2011, p. 271). Por isso, 

perseguimos o propósito de considerar esses alunos e os demais como sujeitos 

atuantes na prática discursiva, embora reconhecendo que há diferentes graus desse 

ativismo. 

 

 3.1 O LIVRO E SUAS IMAGENS: OS FUNDAMENTOS DA AUDIODESCRIÇÃO EM 

CONTEXTO ESCOLAR 

 
No primeiro momento, apresentamos o livro que seria usado nas oficinas, 

destacando as especificidades de sua produção: o contexto; o propósito; a autoria 

dos textos e das ilustrações por crianças do NEI/CAp/UFRN e seus diferentes 

formatos: impresso em código braile e em fonte ampliada, gravado em áudio e em 

flipbook. Nesse momento, mostramos o livro impresso, discutindo com o grupo o 

porquê de ele estar com letras tão grandes, visando um possível leitor com baixa 

visão, e apresentamos também uma versão em braile, voltado ao leitor cego, e a 
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entregamos a Pedrinho, aluno com deficiência visual, para que ele pudesse 

manusear. Na continuidade, apresentamos o box com os dois CD’s e continuamos 

dialogando a respeito desses itens no intuito de conhecer o livro em questão.  

O trecho abaixo é um recorte desse momento, através do qual buscamos 

exemplificar como foi feita essa mediação.  

Oficina 01: Apresentação do livro 
 
P.P.: [...] eu agora estou segurando uma caixa de DVD com dois CD’s 
dentro. Ok, Pedrinho? 
Emília: Mas, por que tem dois CD’s?  
P.P.: Por que tem dois? Boa pergunta! Por que será que tem dois? 

(Pergunta com gestos direcionados para Aurora. Ela abaixou a cabeça). 
Alice: Porque um é diferente e o outro também é diferente. 
Aladim: Não! Porque um é infantil e outro num é... 
P.P.: Será? 
Emília: Não. Um é de braile e o outro não. 
P.P.: O de braile é aquele que eu já mostrei. Que está impresso ali nas 

folhas. 
Vários: (Não foi possível entender). 
Narizinho: Um tá em LIBRAS pra surdo? 
P.P.: Será? Olha o que Narizinho está dizendo... Será que um tá em 

LIBRAS para alguma criança surda que quisesse conhecer a história? 
Vários: É? 
P.P.: Não. Infelizmente, não! A gente não pensou nisso quando estava 
fazendo esse livro. Acredita? Mas para nossa oficina a gente preparou um 
vídeo com a história de hoje em LIBRAS. (Direcionados para Aurora, 
falamos pausadamente e com gestos que já tínhamos visto ela usar na 
escola) As histórias a gente vai ver no vídeo, na parede, já, já. Depois de 
lanchar. (Ela esboçou um sorriso e virou-se para Dorothy. Depois voltou a 
olhar para mim. Fiz sinal de “ok” com expressão de interrogação. Ela sorriu 
e novamente olhou para a amiga. Pedi a Dorothy que perguntasse se ela 
entendeu que depois iríamos ver as histórias ‘na parede’. Usando gestos, a 
aluna-intérprete estabeleceu uma comunicação com Aurora que sorriu e 
balançou a cabeça, acenando positivamente

41
).  

Emília: E os dois, então? 
P.P.: É porque um CD está em áudio... Áudio significa o quê? 
Visconde: Ouvir. 
P.P.: Pra ouvir... Quem já ouviu alguma história em CD? 
Vários: Eu. Eu! 
P.P.: E você, Pedrinho? 
Pedrinho: Não. 
P.P.: E você, Gulliver (aluno com deficiência intelectual)? 
Gulliver: Eu? 
P.P.: Já ouviu uma história no CD? 
Gulliver: Já. 
P.P.: Muito bem. E esse outro CD é pra gente ver o livro no computador. 
Mas pra todo mundo ver ao mesmo tempo eu vou mostrar projetando aqui 
na parede. Ok? 

  (OLIVEIRA, 2015). 
 

                                                             
41

 Esse é um exemplo de como procuramos estabelecer o diálogo com Aurora, a aluna com surdez. 
Entretanto, esclarecemos que nem todos os trechos aqui transcritos para propósito de análise trarão 
essa descrição mais minuciosa em virtude de estender demasiadamente os trechos. Sendo assim, 
optamos por detalhar essa forma de mediação apenas quando for necessário para compreensão do 
trecho em análise. 
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Em seguida, passamos o livro impresso e o box com os CD’s entre os alunos, 

a fim de que também pudessem manuseá-los. Enquanto isso, convidamos Pedrinho 

para tatear os aparelhos que usaríamos para projeção e audição do livro. 

Mostramos-lhe o computador e o projetor e explicamos como seriam utilizados. Ele 

explorava os aparelhos e fazia perguntas sobre o funcionamento dos mesmos, 

como: Por que esse tá tão quente (referindo-se ao projetor)? O computador fecha e 

abre? Onde você vai colocar o CD? Posso colocar o CD no computador? Todas 

foram respondidas de forma direta buscando satisfazer a curiosidade da criança 

naquele momento. Aproveitando a ocasião, o orientamos como colocar o CD no 

computador e explicamos que passaríamos a conhecer como o livro estava 

organizado. 

Para essa etapa, projetamos o livro em seu formato digital, a partir do 

programa de flipbook, enquanto para a criança cega disponibilizamos o livro 

impresso. Esclarecemos que estávamos projetando na parede o mesmo livro que 

Pedrinho estava manuseando e convidamos a turma a compartilhar com ele o que 

víamos no livro. 

 

Oficina 01: Descrição do livro 
 
P.P.: [...] Vocês podem me ajudar a descrever a capa do livro? 
Vários: Sim/Posso/Ahã. 
P.P.: Que cor é a capa do livro? 
Vários: Azul. 
P.P.: Azul. Da cor da camisa que você está hoje, Pedrinho. (Mostrei a cor 
azul para Aurora e fiz o sinal em LIBRAS. Apontei a cor azul em outros 
objetos, repetindo o sinal. Dorothy também o fez).  
Emília: E do céu! 
P.P.: Da cor do céu. 
Emília: Quando não está chovendo... 
Prof.ª Ruth: Lembra daquela espuminha leve que você sentiu ontem? 
Lembra? Que eu pedi para você sentir? Lembra das pecinhas que era todo 
fofinho? Lembra? 
Pedrinho: Ahã. 
P.P.: Agora vamos ler qual é o nome do livro. 
Vários: Contando contos e ouvindo histórias. [...] 
P.P.: O que está desenhado na capa do livro? (Apontei para o desenho na 
capa e fiz expressão de pergunta). 
Vários: Uma menina pensando/a menina pensando em várias coisas. 
P.P.: Isso mesmo! Uma menina pensando (Para Aurora mostrei a imagem e 
fiz o sinal de menina e uma expressão de pensar). ‘Tá’ aparecendo um 
balãozinho de pensamento. Passa a mão aqui no livro, Pedrinho, para você 
ver o balão que indica o pensamento da menina. [...]. 
(OLIVEIRA, 2015)  
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Vale ressaltar que as imagens presentes no livro foram feitas pelas próprias 

crianças-autoras com objetivo de ilustrar seus textos, assim como realçar o propósito 

em alcançar pessoas com deficiência visual. Pois todo e qualquer artefato semiótico, 

todo e qualquer texto, seja verbal ou não verbal, pressupõe o seu leitor. É da 

condição do texto ser lido pelo outro. Um existe porque existe o outro. Nessa 

perspectiva, a imagem existe para ser lida também. Ela tem um sentido. Isso pode 

ser observado no quadro abaixo, que mostra a página do livro destinada à 

dedicatória. 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

Dedicamos esse audiolivro para todo o público e especialmente  

às crianças com deficiência visual. 

 

Dedico este livro a: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

              Figura 7: Página de dedicatória do livro Contando contos e ouvindo histórias 

              Fonte: Oliveira e Costa (2013.) 

 

O desenho selecionado para ilustrar a página da dedicatória revela a 

dimensão axiológica da imagem. Analisando-o, vemos duas meninas de frente, de 

mãos dadas e sorrindo. A menina da esquerda tem cabelos pretos que estão 

amarrados como “rabo de cavalo” para o lado esquerdo. Ela usa óculos escuros e 

uma bengala. Veste saia e blusa de mangas curtas e calça sapatilhas tipo 

"gladiador". A menina da direita está com os cabelos brancos amarrados como 'rabo 

de cavalo' para o lado direito. Ela usa um cordão com pingente de coração. Veste 

camiseta e saia. Calça sapatilhas.  

Essa descrição é importante para ampliar a compreensão da dedicatória 

feita? É uma informação relevante para que um leitor desse livro possa atribuir 
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sentido aos propósitos de sua produção? Deve um leitor com deficiência visual ser 

privado de ter acesso a essa imagem? 

Sabemos que não por acaso as crianças-autoras do livro fizeram este 

desenho e o selecionaram para compor a página citada. Ou seja, a imagem também 

revela a quem o livro está sendo dedicado. Ela manifesta uma intenção de interação 

entre crianças videntes e não videntes expressa pelas mãos dadas e os sorrisos nos 

rostos.  

Nesse sentido, as ilustrações se constituem como enunciados plenos de 

significados e, portanto, necessitam ser traduzidos do imagético para o verbal 

(MOTTA, 2011), a fim de que seu conteúdo possa ser acessado também por 

pessoas com deficiência visual, sob o risco de, sem isto, comprometer o 

entendimento dos enunciados em pauta. É isso que subjaz à nossa inquietação. A 

necessidade de descrever as imagens consiste no fato de que o outro, a pessoa 

com deficiência, não foi considerada. E é por considerá-la que buscamos fazer com 

que ela tenha acesso à leitura do texto não verbal. 

Por isso, no decorrer da apresentação do livro, procuramos viabilizar a 

acessibilidade às imagens nele contidas através da descrição de cada página que 

estava sendo explorada: capa, contracapa, dedicatória, apresentação, autores, 

sumário e a página de abertura dos contos. 

Convém ressaltar que em nossa pesquisa não atuamos como 

audiodescritora. Porém, ao discutir sobre os processos de acessibilidade para leitura 

do livro, reconhecemos a necessidade e o direito do aluno cego ter acesso às suas 

imagens. Para tanto, nos orientamos pelas reflexões de Motta (2011), Silva (2012) e 

Alves (2012, 2014) acerca da audiodescrição e da possibilidade e necessidade de 

adotar alguns de seus princípios como orientadores na prática docente, a fim de 

proporcionar acessibilidade aos recursos visuais em contextos escolares, tendo 

como referência a apreensão de alunos com deficiência visual. Nessa perspectiva, 

adotamos a descrição de imagens a partir dos fundamentos e princípios da 

audiodescrição. 

 

Para Alves (2012, p. 88), 

 

Se levarmos em conta o caráter interativo das linguagens, podemos afirmar 
que a audiodescrição compreende um olhar e uma palavra alheia cuja 
expressividade se dirige, principalmente, para pessoas com deficiência 
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visual, a fim de que estes possam atribuir sentidos a artefatos, cenas e 
eventos visíveis e imagéticos que, na ausência do discurso verbal, não 
seriam compreendidos.  

 

Esse recurso dialogicamente marcado pelo olhar e pela palavra do outro 

assume um papel mediador para leitura de imagens por pessoas não videntes. 

Entretanto, a sua utilização não se restringe ao cego ou pessoa com baixa visão. Ele 

também pode beneficiar diferentes públicos, como pessoas idosas, com deficiência 

intelectual e com dislexia (MOTTA, 2011), assim como pessoas analfabetas (LIMA; 

GUEDES; GUEDES, 2010). Nesse sentido, tem sido proposto o agenciamento da 

audiodescrição, ou de seus fundamentos, em contextos escolares que se orientam 

por uma perspectiva de educação inclusiva.  

Motta (2011) afirma que 

 

Além de ser um recurso importante e necessário para a inclusão cultural e 
social, a audiodescrição contribui também para inclusão educacional e 
precisa estar presente na sala de aula, lugar onde imagens e recursos 
audiovisuais são fartamente utilizados (MOTTA, 2011, p. 20). 

 

 

Alves (2012) aborda essa temática considerando que a presença desse 

recurso de acessibilidade em contexto escolar não pode estar dissociada dos 

desafios epistêmicos e estéticos da imagem na contemporaneidade como um campo 

de conhecimento e exercício de discursividade humana. Nesse sentido, não é só o 

cego que tem direito de acessar as imagens como campo de conhecimento, como 

formas de fazer e de compreender o mundo. A pessoa com ou sem deficiência 

precisa apropriar-se das imagens por essa perspectiva, conforme afirmação desse 

autor. 

 

Nesse cenário, a possibilidade de que a utilização da audiodescrição 
também em contextos educacionais possa contribuir com o processo de 
autonomia interpretativa dos alunos com deficiência visual, soma-se aos 
desafios da prática escolar no sentido de construir uma abordagem 
curricular face às múltiplas mídias e múltiplas manifestações culturais das 
visualidades. Tal abordagem curricular deve contribuir para a efetivação de 
interações pedagógicas que concorrem para a constituição de experiências 
de leituras e de produções imagéticas por parte de todos os alunos, com 
vistas ao desenvolvimento estético-crítico, a partir da problematização dos 
temas veiculados e da apropriação e mobilização das linguagens e seus 
códigos (ALVES, 2012, p. 99). 
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Logo, é importante que a imagem permeie o dia a dia da escola, 

primordialmente, por seu valor e sua condição na contemporaneidade. Sem 

necessariamente precisar ser patrocinada apenas como recurso didático de uma ou 

outra área específica. O que propomos é um ajuste na lente que focaliza a relação 

imagem e escola para que, ao ser visualizada por outro prisma, este olhar possibilite 

uma atuação pedagógica intencional e consistente no trabalho com textos 

imagéticos, promovendo sua manifestação e exploração como variedade da 

linguagem, modo de pensar e dizer ‘de outro jeito’ o mundo, “[...] considerando, 

acima de tudo, o direito cultural e educacional de todos em relação aos acervos 

imagéticos como objetos de leitura, de construção do conhecimento e do 

desenvolvimento de experiências estéticas e artísticas” (ALVES, 2012, p. 100). 

O compromisso em abordar as experiências de leituras imagéticas como 

direito de todos, em possibilitar autonomia interpretativa ao aluno cego e em garantir 

o protagonismo dos alunos no processo de descrição das ilustrações, a imagem se 

revelando pelos olhares de todos, constituíram-se como diretrizes orientadoras das 

atividades realizadas para leitura das imagens do livro.  

Assim sendo, consideramos a proposição de Motta (2011, p. 41) para 

encaminhamento das descrições.  

 

O professor poderá fazer uso de perguntas como instrumentos de mediação 
semiótica para conduzir o olhar dos alunos e, ao mesmo tempo, informar os 
alunos que não fazem a leitura da imagem com os olhos, mas pelos 
ouvidos. São os olhos dos outros que vão ler as imagens com palavras para 
que os alunos que não enxergam possam construir uma imagem mental do 
conteúdo, ligando-o a experiências anteriores de aprendizagem e de vida. 

 

Essa imagem mental seria uma contraimagem (ALVES, 2012) que se constrói 

a partir de uma imagem visual. A essa ideia subjaz a natureza tradutória da 

audiodescrição. Essa passagem do imagético para o verbal não é uma transcrição, 

pois, semioticamente, a palavra não reproduz literalmente o que uma imagem 

representa. Isso não é um demérito, mas uma condição semiótica de transfiguração 

que gera novas imagens, proporcionando uma cadeia responsiva. 

 

[...] na medida em que a tessitura (e a permuta) do verbal para o imagético 
proporcionem exercícios estéticos e imaginativos, nos quais a palavra 
mobilizada pela audiodescrição não ofusque as imagens que se propõe a 
reconfigurar, nem silencie a responsividade daqueles a quem se destina, de 
tal maneira que possam interpelar o mundo, pensá-lo e enxergá-lo não 
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apenas como ele é, mas também como poderia ser [...] (ALVES, 2013, p. 
124). 

 

A partir dessa perspectiva, mediamos a descrição de cada imagem através de 

questões norteadoras do olhar e de sínteses das falas das crianças. Como se pode 

observar no trecho a seguir, que dá continuidade à descrição da capa do livro. 

 

 
    Figura 8: Capa do livro Contando contos e ouvindo histórias 
    Fonte: Oliveira e Costa (2013). 

 

Oficina 01: Descrição da capa do livro 
 
P.P.: [...] O que será que a menina está pensando?  
Visconde: Em muitas coisas. 
Vários: (não foi possível identificar) 
P.P.: Verdade. Tem muitos desenhos dentro do balão. Mas o que será isso 

que a menina está pensando? [Silêncio] O que esses desenhos têm a ver 
com o livro, essas coisas que a menina está pensando?  
Emília: Cada tema de uma história. 
P.P.: Ah! Os desenhos de cada história... Como é a menina que está na 

capa, pensando? Aparece a menina toda? 
Vários: Não! 
P.P.: Então, aparece que parte do corpo dela? 
João: Aqui. 
P.P.: Qual? 
Bela: Da barriga até a cabeça. 
P.P.: E o que ela tem na cabeça? 
João: Uma bola! 
Emília: Um fone de ouvido! Não? 
P.P.: É um fone de ouvido mesmo. E o que será isso do lado da menina? 
Vários: (conversam entre si) 
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P.P.: Vamos descobrir o que está ao lado da menina? [...] 
Tom: Um ketchup! 
Marcelo: Um computador. 
P.P.: [...] na capa tem o desenho de uma menina com fones na cabeça 
olhando para um computador. Por que será que botaram isso na capa? 
Emília: Porque é uma criança que não sabia ler ou então que não escuta. 
P.P.: Mas se ela não escuta por que ela ia ficar com os fones? 
Peter Pan: É! “Egui”![...] 
Dorothy: Ela tá ouvindo... ouvindo as histórias com fones... e vendo os 

desenhos. 
P.P.: Ok. Olha, Pedrinho, o desenho que tá ali na parede é o mesmo que 

está no seu livro. (Na capa do livro impresso em braile, a ilustração também 
aparece pontilhada, permitindo sua exploração tátil) É uma menina que 
aparece a parte da barriga para cabeça. Esse é o cabelo. Ela tá com fones 
e olhando para um computador. Aí, acima da cabeça dela tem um balão de 
pensamento. Aqui no seu livro, dentro do balão está o nome do livro: 
Contando contos e ouvindo histórias. Mas na capa que aparece na parede, 
dentro do balão está cheio de desenhos. São os desenhos das histórias que 
cada criança fez. [...] 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

O recorte acima exposto evidencia a dimensão dialógica presente no 

processo de descrição das imagens que toma como pressuposto o protagonismo 

dos alunos na construção desse enunciado e revela a dimensão alteritária da 

linguagem. Consideramos a participação de cada um como relevante, agenciando a 

palavra autoral que, na interação, cooperam no processo de atribuição de sentidos 

às imagens com posicionamentos que ora se aproximam, ora são excludentes, ora 

revelam dissonâncias, ora concordâncias. A esse respeito, Alves (2012) ratifica que 

a audiodescrição na escola  

 

deve estar inserida em uma abordagem dialógica, na qual a palavra como 
mediadora dos processos de ensino-aprendizagem permita que todos os 
agentes implicados em tais processos possam dialogar a partir de saberes e 
das experiências construídas interativamente (ALVES, 2012, p. 96). 

 

Nesse sentido, as oficinas foram desenvolvidas sob a premissa da interação 

entre os alunos e professores permeando todas as práticas, o que inclui, também, a 

descrição das imagens, mas não se restringiu a essa atividade. Para Alves (2012), a 

presença da audiodescrição na escola deve estar associada a um contexto dialógico 

no qual “as múltiplas vozes e os múltiplos pontos de vistas” sejam valorizados e a 

autonomia interpretativa de todos, inclusive da pessoa com deficiência visual, seja 

uma premissa no desenvolvimento de práticas pedagógicas.  
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Essas concepções orientaram os encaminhamentos dados a cada etapa das 

oficinas. E tendo concluído a apresentação do livro e a exploração das páginas pré-

textuais, passamos ao trabalho com o texto escolhido para a primeira oficina.  

Iniciamos esse momento desafiando os alunos a antecipar o argumento do 

texto, a partir de seu título: Os animais do sertão, de Dante Lucena de Oliveira42. 

Para um, se tratava de uma história sobre cabra. Para outro, falava de cavalo. 

Outros arriscaram dizer que era sobre vaca, cachorro, boi e galo. 

Propomos analisar a ilustração relacionada ao texto para termos mais indícios 

ou pistas acerca da temática. Ao aluno com deficiência visual foi entregue uma 

representação tátil do desenho para sua exploração. Para tanto, a ilustração foi 

trabalhada colocando-se os contornos em alto relevo e utilizando materiais com 

diferentes texturas. Com isso, estimulamos outros sentidos do aluno cego, visando 

ampliar as possibilidades de entendimento e construção da imagem mental ao 

associar o que ouvia da descrição mediada pelo grupo com a exploração do 

desenho por meio do tato (MOTTA, 2011; REILY, 2004). Dessa forma, buscamos 

oferecer oportunidades para que sua participação na atividade não fosse apenas 

periférica, mas o mais efetiva possível. Para tanto, Reily (2004, p. 39) orienta que  

 

É preciso realizar uma conversão semiótica, de tal forma que o signo visual 
seja apreendido por via tátil-verbal. A palavra do outro descreve e significa, 
e a pessoa com cegueira se apropria do sentido trazendo suas experiências 
pessoais de vida para a situação.  

 

Com essa perspectiva, questões foram postas com o objetivo de nortear o 

olhar e orientar a descrição da imagem, visando o acesso da criança cega ao texto 

não verbal, bem como sua autonomia para interpretá-la. Para tanto, consideramos o 

princípio da audiodescrição que privilegia os seguintes elementos: “o que/quem, 

como, onde, quando” (MOTTA, 2011, p. 38, grifos do autor). Assim as questões 

propostas foram: Quais personagens aparecem no desenho? Dá para sabermos que 

animais são esses? Será que são todos animais? Onde eles estão? Como eles 

estão? O que eles estão fazendo? 

Ainda considerando os princípios da audiodescrição, para embasar a 

descrição das imagens em nossas oficinas, entendemos que a elaboração de um 

roteiro é uma importante etapa para utilização desse recurso. Nesse sentido, 

                                                             
42

 Apêndice H. 
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construímos um roteiro como referência para descrição da ilustração que 

acompanha o texto infantil, mas o consideramos ‘em aberto’, ou seja, passível de 

alterações, uma vez que sobre a descrição final incidiria a participação e leitura da 

imagem feita pelas crianças.  

 

 

 

Desenho infantil. No canto direito há uma 

casa com paredes verde-claro, porta 

verde-escuro e telhado marrom, com 

detalhe azul em forma de ampulheta 

acima da porta. Ao lado da casa, há um 

animal com corpo preto, cabeça branca, 

rabo e pernas marrons. À frente dele, 

aparece uma criança com corpo todo 

amarelo e cabeça branca e, ao seu lado, 

outro animal pequeno com cabeça 

branca e o restante do corpo amarelo. 

  Figura 9: À esquerda, ilustração que acompanha o texto Os animais do sertão, e à direita, o roteiro  

  inicial da descrição 
  Fonte: Oliveira e Costa (2013). 

 

Assim propomos a observação detalhada da imagem mediada por perguntas 

adequadas visando o desenvolvimento do senso de observação e a acessibilidade 

ao conteúdo imagético (MOTTA, 2011), conforme denota o trecho a seguir. 

 

Oficina 01: Descrição da imagem que acompanha o texto 
 
(Para Pedrinho, entregamos uma réplica do desenho em alto-relevo para 
exploração tátil durante a descrição da imagem). 
P.P.: Quais personagens aparecem no desenho? Dá para sabermos que 

animais são esses? Será que são todos animais? 
Marcelo: Esse primeiro pode ser três coisas. 
P.P.: Pode ser três coisas? O que você acha que é? 
Marcelo: Pode ser uma cabra, um... 
Ulisses: Um porco. 
Marcelo: Um porco... Ou um cachorro. 
P.P.: Pode ser uma cabra, um cachorro ou um porco? Por que você acha 
que pode ser uma cabra, um cachorro ou um porco? 
Marcelo: Porque o nariz tá muito grande, professora. 
P.P.: E ao lado dele o que tem? 
Emília: É um menino. 
Gulliver e Peter Pan: Um menino. 
P.P.: É um menino? E como é esse menino?  
Alice: É feio. (Diz para Emília) 

(Ninguém responde à pergunta) 
P.P.: E ao lado do menino? 
Aladim: É uma vaca. 
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P.P.: Como é? 
Ulisses: É preto e marrom. 
P.P.: É um animal com o corpo preto, tem as patas e o rabo marrom e a 

cabeça branca, não é?  
Aladim: É um cachorro. 
Vários: Um gato/um lobo 
Emília: Um guaxinim. 
P.P.: Será que tem lobo no sertão? 
Emília: Não! Tem raposa! 
P.P.: Você acha que é uma raposa? 
Emília: Tem um rabo... [...] 
P.P.: E no canto da folha? 
Bela: Uma casa! 

(OLIVEIRA, 2015) 
 

 
Nesse contexto, o processo de observação e descrição da imagem se 

configurou tanto como recurso de acessibilidade, quanto como estratégia de 

antecipação para leitura e para sua compreensão. Com isso, a referida atividade 

pretendeu contribuir para a participação de todos os alunos, sem desconsiderar suas 

especificidades, atendendo aos princípios de uma educação que pretende ser 

inclusiva. A partir disso, observamos que “[...] a audiodescrição também beneficia 

alunos com deficiência intelectual e alunos sem deficiência, já que desenvolve o 

poder de observação e a fluência verbal, além de ampliar o acervo de palavras e a 

cultura geral” (MOTTA, 2011, p. 21). 

 Contudo, ao nos distanciarmos desse momento, enquanto avaliávamos a 

primeira oficina, identificamos pontos que poderiam ser melhor explorados no 

desenvolvimento dessa estratégia pedagógica. Pois, de acordo com o Guia de 

Orientação para Aplicação Pedagógica da Audiodescrição no Contexto Escolar, "a 

sistematização da descrição das figuras deverá ser feita logo após o questionamento 

sobre cada uma. Isso [...] permite a organização das informações e dá subsídios aos 

alunos para produção de texto" (MOTTA, 2011, p. 46). Essa orientação reverbera 

em vários pontos do referido material, revelando a importância desse procedimento 

para o fechamento do processo de descrição. Ademais, como já foi colocado, 

acreditamos que a síntese dessas informações também é importante subsídio para 

exercitar estratégias de antecipação do texto a ser lido. Porém, constatamos que 

não a produzimos nesse momento.  

É fato que atentamos para a condução da sistematização das informações 

nos primeiros recortes de descrição do livro. Mas, em relação à ilustração do texto, 

não produzimos a sua síntese a partir do roteiro inicial e das colocações da turma. 

Por isso, decidimos dedicar mais atenção a esse tópico nas oficinas posteriores.  
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Outro aspecto que decidimos retomar com maior ênfase e intencionalidade 

diz respeito à participação do aluno com deficiência intelectual no processo de 

descrição da imagem. Tais objetivos foram alcançados, como podemos confirmar a 

partir do trecho apresentado a seguir, vivenciado na terceira oficina.  

Trata-se da descrição da imagem que acompanha o texto Lenda da onça, de 

Maria Luísa Cavalcanti Bezerra Brentano Pedro. Apresentamos a imagem e o roteiro 

inicial que construímos para a descrição, a fim de nortear a compreensão do diálogo 

construído no processo de descrição coletiva.  

 

 

 

 
Uma menina, de cabelos castanhos amarrados 
com ‘rabo de ‘cavalo’ e olhos verdes, veste uma 
blusa laranja, saia roxa com bolinhas pretas e 
usa sapatos verdes. Está em pé em um pequeno 
morro gramado, com as mãos para trás, 
segurando três balões em forma de coração 
presos em um cordão. Ao lado direito da menina, 
no morro, está uma onça de pé, como uma 
pessoa. Ela tem pele amarela com pintinhas 
pretas em todo o corpo. O focinho, as mãos, os 
pés, a barriga e a ponta da cauda são laranja. A 
onça veste uma bermuda azul com bolsos pretos. 
Com uma mão, ela segura três balões em forma 
de coração, e com a outra, acena. Um sol laranja 
sorridente aparece no canto do desenho. 
 

   Figura 10: À esquerda, ilustração que acompanha o texto Lenda da onça, e à direita, o roteiro    
   inicial da descrição. 
   Fonte: Oliveira e Costa (2013). 

 

Vale ressaltar que na terceira e quarta oficinas, Pedrinho não esteve presente 

em virtude da decisão tomada por seus responsáveis após o já referido conflito com 

Gulliver. Ainda assim, decidimos seguir o planejamento, empregando o recurso da 

descrição para orientar a leitura da imagem pela turma, utilizando-a como estratégia 

de antecipação juntamente com a exploração do título da história. Pois, entendemos 

que esse procedimento não precisa limitar-se ao atendimento da demanda de um 

aluno cego a fim de que as imagens lhes sejam acessíveis. Antes, reiteramos o 

potencial deste recurso no processo de atribuição de sentidos às imagens por parte 

de todos os alunos. Entretanto, visto que Pedrinho estava ausente, não nos 

debruçamos sobre a exploração de aspectos mais voltados para as características 

físicas e de apresentação da menina e da onça. 
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Oficina 03: Descrição da imagem que acompanha o texto 
 
P.P.: [...] E o que é uma lenda? 
Emília: Uma lenda é uma história que não é verdadeira. 
P.P.: Gulliver, você já viu algum desenho de onça? Ou já ouviu alguma 

história de onça? 
Gulliver: Já! 
P.P.: Onde, Gulliver? Você viu onde, Gulliver, a história da onça? 
Gulliver: Já! 
P.P.: Mas onde você viu a história da onça? No livro, no desenho, na 
televisão? Onde foi que você viu? 
Gulliver: Na televisão. 
P.P.: Ela era grande ou pequena?  
Gulliver: Grande. 
P.P.: E se parece com quê? Com algum animal? 
Gulliver: Gato [...] 
P.P.: Agora vamos ver o desenho que a criança fez. Olha, Aurora, o 

desenho que a menina fez (Dirigindo-me para a aluna surda e gesticulando 
apontei para a foto da criança autora do texto, fiz o sinal de desenhar e 
apontei para a imagem projetada na parede). Pelo desenho dá para 
descobrir algumas coisas da história? 
Vários: Dá! 
Emília: Ela tava com coraçõezinhos... 
Alice: É balões de coração... 
P.P.: Ela quem? 
Emília/Alice: A menina/a onça (ao mesmo tempo). 
P.P.: Ah! Então, no desenho tem uma menina e uma onça. 
Vários: É!  
P.P.: E vocês disseram que as duas têm balões de... 
Vários: De coração... 
P.P.: E o que significa esses corações ali, Ulisses? 
Ulisses: Amor. 
P.P.: Amor! Será? 
Tom: Tá apaixonada... 
P.P.: Eles acham que significa amor. E vocês? 
Bela: Amizade.  
Peter Pan: Coração. 
P.P.: É um coração. Mas significa alguma coisa? 
Marcelo: Pode ser amor ou amizade... 
P.P.: Gulliver, olhando para aquele desenho, você acha que a história vai 
acontecer de dia ou de noite? 
Vários: De dia! 
Emília: É que tem o Sol. 
Gulliver: É de dia. 
P.P.: De dia porque está aparecendo o Sol. E onde será que a onça e a 

menina estão? 
Vários: Na floresta/ Na montanha/ Num monte (ao mesmo tempo). 
P.P.: Num monte, em uma montanha, ou na floresta... 
Ulisses: Na cidade. 
P.P.: Por que você acha que pode ser numa cidade? 
Ulisses: Porque não vende coração na mata. [...] 
P.P.: Então, tem uma menina e uma onça segurando balões de coração em 
cima de um monte ou numa montanha, ou em um lugar da cidade. Então, 
agora, a gente vai ler essa história para saber o que realmente está 
acontecendo. Ok? [...] 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

No recorte exposto, observa-se que procuramos estimular mais 

sistematicamente a participação do aluno com Síndrome de Down e outros mais 
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calados, assim como atentamos para a organização das informações referentes às 

imagens arrematando o processo de descrição com breves sínteses. 

Esse processo de orientação dialógica com a palavra do outro em relação aos 

acervos imagéticos do livro como objetos de leitura foi feito com outras figuras 

presentes nas oficinas. Porém, acreditamos que os recortes apresentados 

demonstram o enfoque exotópico e dialógico presente na descrição das imagens. 

 

Por conseguinte, a emergência da audiodescrição ou, pelo menos de seus 
princípios, no contexto escolar deverá ter como referência os desafios 
curriculares entretecidos nas demandas do processo (e da problematização) 
da inclusão escolar de alunos com deficiência e nas abordagens das 
múltiplas linguagens imagéticas (e das diversas formas como elas se 
manifestam na realidade escolar) (ALVES, 2013, p. 274). 

 

Isto posto, consideramos que no contexto educacional investigado a 

descrição das imagens do livro a partir dos fundamentos da audiodescrição 

possibilitou tanto ao aluno cego como aos demais alunos assumirem papéis como 

leitores e produtores de linguagem, ao atribuírem sentidos aos textos não verbais 

explorados. 

 

3.2 O ENCONTRO COM O TEXTO: A PALAVRA QUER SER COMPREENDIDA E 

RESPONDIDA 

 

Chega mais perto e contempla as palavras. 
Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta,  
pobre ou terrível, que lhe deres: 
Trouxeste a chave? 

 
Carlos Drummond de Andrade

43
 

 
Conforme já foi anteriormente posto, a partir da perspectiva dialógica de 

linguagem de Mikhail Bakhtin (2011, 2015), assumimos uma concepção em que a 

leitura configura-se como uma atividade interativa de construção de sentidos. Por 

esse prisma, entendemos que ao empreender esforços para dar significação, 

sentido às palavras, o leitor exercita o que Bakhtin (2011) trata como compreensão 

responsiva ativa. Nesse sentido, o autor afirma que “a palavra avança cada vez mais 

                                                             
43

 Disponível em: < https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460651/>. Acesso em: 07 
jun. 2016. 
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à procura da compreensão responsiva [...] A palavra quer ser ouvida, entendida, 

respondida e mais uma vez responder à resposta e assim ad infinitum” (BAKHTIN, 

2011, p. 334). 

A partir desse foco, no segundo momento das oficinas, nos orientamos pelo 

princípio de manter a literalidade do texto escrito pelas crianças-autoras e não o 

reconto das histórias, para que os sentidos fossem construídos a partir dos 

enunciados, tal como foram produzidos por seus autores. Contudo, ressaltamos que 

ao primar pela literalidade dos textos não estamos fechando a possibilidade de 

leitura a um processo de decodificação autônoma destes. Ao contrário, entendendo 

que ler refere-se à construção de sentidos, consideramos que mesmo o indivíduo 

não alfabetizado poderá atribuir sentidos a um texto a partir de outras possibilidades 

semióticas. Para isto, Ferreira e Soares (2001, p.60) orientam que a atividade de 

leitura “[...] deve realizar-se num contexto que possibilite a participação, onde se leia 

para consecução de alguma finalidade específica, em colaboração com os pares, 

sob orientação e com ajuda do (a) professor (a)”.  

A partir dessas considerações, nossa proposta foi estruturada tendo como 

referência uma abordagem multissensorial, por permitir a mobilização de vários 

sentidos para incentivar a compreensão durante o processo de leitura, possibilitando 

a participação e a interação de alunos com e sem deficiência. 

Soler (1999, p.45) conceitua a didática multissensorial como 

 

un método pedagógico de interés general para la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciência experimentales y de la natureza, que utiliza todos 
os sentidos humanos posibles para captar información del médio que nos 
rodea e inter-relaciona estos datos a fin de formar conocimientos 
multisensoriales completos y significativos.  

 

Apesar de seu trabalho enfocar as ciências, o autor aponta que os princípios 

da multissensorialidade podem ser aplicados em relação a outras áreas curriculares, 

assim como nos âmbitos cultural e social. Seus estudos, assim como os de Silva 

(2008, 2014a, 2014b), que trata da multissensorialidade em contexto escolar 

inclusivo, e de Tojal (2007), que aborda essa temática em programas de 

acessibilidade e ação educativa em museus no estado de São Paulo e em outras 

regiões do país, apontam a relevância dessa abordagem para pessoas com e sem 

deficiência. 
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A partir desse foco, planejamos o uso de recursos e estratégias com o 

objetivo de tornar a leitura dos textos selecionados acessível aos alunos da turma B-

612. Nesse contexto específico, focalizamos a construção de sentidos nas 

experiências de leitura com os textos do livro, a partir da presença de estímulos 

auditivos e táteis, além dos visuais, por entender que estes corroboram para 

aprendizagens mais significativas por parte de todos os alunos, como afirma Tojal 

(2007, p. 105).  

 
[...] as estratégias de mediação baseadas nos métodos de percepção 
multissensorial, ao contemplar tanto as diferenças pessoais como as 
diversas formas de percepção apreendidas de um mesmo objeto, 
proporcionam respostas verdadeiramente estimulantes, podendo ser 
aplicadas e compartilhadas por todas as pessoas, não importando as suas 
necessidades ou limitações. 

 

Isso é importante porque em nossa pesquisa os alunos são considerados 

como sujeitos na prática discursiva e na construção de respostas à leitura, mesmo 

reconhecendo que o ativismo responsivo se manifeste em diferentes graus para 

cada um (BAKHTIN, 2011). Sendo assim, tomamos como premissa que fossem 

consideradas as especificidades desses sujeitos na aquisição do conhecimento e 

proporcionadas condições de acessibilidade aos que delas necessitassem. Como 

declara Silva (2014a, p. 235 - 236),  

 

Entendemos que mobilizar aprendizagens significativas para alunos com tal 
deficiência, além de ser de fundamental importância, é possível por meio da 
proposição de práticas que considerem e estimulem canais sensoriais que 
lhes favorecem o conhecimento das coisas, dos objetos, do mundo. 

 

Nessa perspectiva, buscamos construir representações por meio das 

descrições das imagens, exploramos o texto impresso em tinta, em braile, em áudio 

e em LIBRAS, como também incentivamos a ludicidade e a criatividade a partir dos 

brinquedos, promovendo, dessa forma, acessibilidade aos conteúdos imagéticos e 

verbais do livro, via diferentes sentidos, como o auditivo, tátil e visual.  

Além disso, associada às estratégias de acessibilidade ao texto escrito, 

investimos na diversificação de formas de organização dos alunos, ora agrupando-

os em duplas, ora em pequenos grupos e coletivamente, a depender dos propósitos 

de cada atividade. Os arranjos diferenciados foram propostos com vistas a permitir 

que alunos não alfabetizados pudessem acessar o texto escrito pela palavra do 
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outro e possibilitar as trocas de sentidos construídas entre os pares. Ratificando 

esse argumento, Rodrigues (2009, p. 326) afirma que: 

 

A utilização intencional de grupos heterogêneos e o apoio sistemático por 
pares-tutores é um meio muito produtivo de diversificar abordagens e de 
permitir aos alunos a descoberta de novas formas e modos de aprender e 
conhecer. Por outro lado, mais uma vez, são um recurso precioso para que 
o professor se concentre em determinados grupos mais carenciados de 
apoio individualizado. 

 

E foi isso que fizemos. Durante as atividades em dupla e em pequenos 

grupos, circulávamos entre estes, verificando a interação entre os alunos e fazendo 

intervenções, quando necessário. Avaliamos que a estratégia de leitura 

compartilhada contribuiu satisfatoriamente para atender às diferentes demandas, 

como se confirma nas observações feitas pelas professoras da turma:  

 

O que eu achei assim difícil foi a questão de quem realmente não sabia ler, 
que não conseguia. Que não foi o problema seu assim... A questão do 
menino que ficou meio que apreensivo

44
, que você resolveu porque ele se 

envolveu de repente, ao lado das meninas, leram... E aí ele se inteirou, né? 
Depois, ficou tudo fácil (RUTH, 2014). 
 
Parâmetros para observação das oficinas de leitura pelas professoras: 
01: As atividades propostas favoreceram a interação entre as crianças?  
Professoras Ruth e Sylvia: Favoreciam, pois [eles] iriam conversar uns 

com os outros para obter as respostas e compartilharem. Uns ajudavam os 
outros (OLIVEIRA, 2015). 

 

Os trechos destacados sinalizam consonância na avaliação das professoras 

em relação às práticas propostas no intuito de promover a interação entre os alunos 

e a troca de saberes e experiências entre estes no decorrer das oficinas. No mesmo 

sentido, a aluna Bela destaca:  

 

Oficina 03. Roda de conversa 
 
Bela: Eu gosto mais de fazer as atividades em dupla. 
P. P.: Por quê? 
Bela: Porque quando uma tem uma ideia e a outra tem outra... Aí uma ideia 
vai juntando com a outra e fica mais legal. 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

                                                             
44

 O aluno a respeito do qual a professora comenta demonstrou certa apreensão no momento em que 
dissemos que eles fariam a leitura do texto. Na opinião da professora, isso pode ter ocorrido porque 
era um dos alunos que não estavam alfabetizados. 
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Esclarecidas as bases sobre as quais alicerçamos nossa intervenção, 

passamos a descrever mais sistematicamente os procedimentos e recursos 

utilizados no segundo momento das oficinas, a fim de promover o encontro com o 

texto durante a leitura. Depois de explorarmos o título e as imagens relacionadas 

aos textos no primeiro momento das oficinas como estratégias de antecipação para 

a leitura, distribuímos cópias dos textos para cada criança e, para o aluno cego, 

entregamos o próprio livro com o texto impresso em braile.  

Mesmo sabendo que a criança não tem conhecimento sobre o código braile, 

consideramos necessário que ela tivesse contato com o texto escrito, assim como os 

demais alunos têm contato visual com textos escritos ainda que não saibam ler. 

Nosso objetivo era que Pedrinho mantivesse contato com a escrita em braile, 

explorando sua forma e textura, assim como pudesse realizar uma pseudoleitura. “A 

ideia é, ao mesmo tempo, lúdica e séria, brincar de escrever, brincar de significar, 

fazer o que todas as outras crianças fazem.” (REILY, 2004, p. 164). A ideia era 

desconstruir a perspectiva que o aluno expressou de que “os livros não têm nada” e 

mostrar-lhe que existem livros que podem ser lidos por uma pessoa cega, 

procurando motivá-lo ainda mais em seu desejo por aprender a ler e escrever. 

O comentário da professora que acompanhava a oficina menciona o 

entusiasmo do aluno diante do livro: “Ele ficou bem interessado. Você viu que ele 

ficou, né, interessado. [...] Ele achou interessante os pontilhados do braile, né? Ele 

passou a mão lá. Tateou, estava no meio, envolvido” (RUTH, 2014). 

A falta de acesso à escrita braile compromete o direito à palavra escrita pela 

pessoa com cegueira. Durante a pesquisa, vimos que as professoras procuravam 

alfabetizar Pedrinho utilizando como recurso para reconhecimento do alfabeto letras 

em E.V.A. para possibilitar a exploração tátil pelo aluno. E, pelo que vimos, o aluno 

demonstrava avanços no processo de aquisição da escrita alfabética. Contudo, 

entendemos que o acesso ao código braile permitirá o desenvolvimento da 

autonomia para ler outros textos, em outros contextos e não apenas na escola 

(REILY, 2004). 

Para a aluna surda e o aluno com deficiência intelectual, disponibilizamos 

textos segmentados em pequenos trechos, com a escrita em português, 

acompanhados de ilustrações para detalhamento de cada cena, como é possível 

observar nas fotos abaixo. 
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Figura 11: À esquerda, página do texto Lenda da onça, segmentado e com imagens. À direita, leitura 
em dupla com o referido texto 
Fonte: Oliveira (2015). 

  

Ao apresentarmos os textos segmentados em pequenos trechos e 

acompanhados de imagens, nossa intenção não era restringir as imagens a um 

emprego meramente ilustrativo, mas atribuir-lhes uma função de linguagem 

narrativa, com o intuito de tornar acessível o conteúdo das histórias via sequência de 

desenhos, uma vez que a leitura não se constitui exclusividade do texto escrito. 

Bajard (2014, p. 39) afirma que “Graças à presença de uma narrativa constituída por 

imagens, o livro de literatura infantil se torna objeto de curiosidade dos jovens ainda 

analfabetos. O fio icônico propicia a entrada na ficção a pessoas não alfabetizadas”.  

De fato, em todas as oficinas observamos o interesse de Gulliver e Aurora, 

assim como de suas respectivas duplas, pela narrativa ilustrada. Como exemplo, 

destacamos o episódio ocorrido na primeira oficina.  

Naquela ocasião, Gulliver estava lendo o texto segmentado com a colega 

Emília. Ela lê, enquanto ele aponta as figuras. Eles conversaram um pouco e logo 

em seguida, ela informa: “Com licença, Elaine. Eu já li pra ele e ele já entendeu tudo! 

Eu fiz perguntas e ele respondeu tudo”. Quanto a Aurora, que compartilhava a 

atividade com Dorothy, observei que elas gesticulavam e trocavam expressões que 

valoramos como sendo de alegria, surpresa, negação e satisfação.  

Esses e outros momentos observados no emprego desse recurso nos 

permitiram entender que a narrativa icônica constituiu-se como uma via de 

acessibilidade para a leitura dos textos trabalhados, convergindo com o relato de 

Campos, Kober e Melendes (2014), que ressalta a importância da visualidade em 

processos de leitura por pessoas surdas. A partir da experiência por eles vivenciada, 

os autores concluem: 
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Na medida em que fomos retomando as ilustrações e animações dos 
portadores de textos, e tratando-as por imagens de mesmo status do texto 
escrito, reforçamos sua importância no processo de letramento do surdo, 
pois sua interpretação prescindiu da presença do outro como tradutor, que 
se tornou um colaborador e parceiro, já que o aluno é capaz de elaborar sua 
própria narrativa e reavaliá-la frente à narrativa do outro (CAMPOS; 
KOBER; MELENDES, 2014, p. 57). 

 

Desse modo, o uso das imagens possibilitou a Aurora e Gulliver uma via 

direta para leitura da narrativa, que sem ela só era possível pela leitura do outro.  

Entretanto, na segunda oficina, quando entregamos o texto segmentado 

acompanhado das imagens para leitura por Aurora e Gulliver, Marcelo contestou: 

“Elaine! Elaine. Por que você não trouxe para gente também com desenhos? Eu 

queria...” A abordagem questionadora do aluno nos desestabilizou. 

 

Diário de campo 

O comentário de Marcelo dizendo que também gostaria de ter recebido um 
texto com desenhos me fez pensar “como é que eu não pensei nisso 
antes?”. Eu devia ter considerado a necessidade de levar os textos 
segmentados com desenhos para outras crianças. Especialmente para 
aquelas que ainda não leem com autonomia (OLIVEIRA, 2015).  

 

O olhar distanciado sobre esse evento nos remete a uma reflexão a partir das 

concepções bakhtinianas de forças centrípetas e centrífugas (BAKHTIN, 2015). A 

ideia de produzir um livro em formatos acessíveis que contemplassem as 

especificidades de um interlocutor cego traz consigo uma dimensão que rompe com 

a regra de pensar um livro apenas para um destinatário, vidente, ouvinte e letrado. 

Quando propomos o material composto por um livro impresso em braile e tinta com 

fonte ampliada, acompanhado de um audiolivro e um flipbook, expandimos nossas 

expectativas quanto aos potenciais leitores desse material, passando a considerar, 

na gênese de produção do livro, um leitor com deficiência visual e não alfabetizado.  

Nessa mesma vertente, ao nos depararmos com as especificidades 

encontradas entre os alunos da turma B-612 e nos dispormos a planejar uma 

intervenção que permitisse ampliar as possibilidades de acessibilidade à leitura do 

livro, considerando as demandas dos alunos com deficiência, também expressamos 

um ponto de vista que valoriza a diversidade e a descentralização. 

Entretanto, a abordagem de Marcelo expõe a natureza limitadora da nossa 

proposta ao restringirmos aquele recurso para os alunos com surdez e Síndrome de 

Down. Ele problematiza nosso horizonte marcado por uma perspectiva de 

centramento, oferecendo-nos uma perspectiva de expansão e ampliação. Desta 
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feita, seu enunciado gera uma provocação e aponta para novas possibilidades de 

utilização do recurso em questão.  

Por que os textos segmentados acompanhados de desenhos foram 

produzidos apenas para dois membros do grupo? Considerando o potencial da 

narrativa icônica, por que tal recurso não foi destinado aos demais alunos ainda não 

alfabetizados? E, ainda, por que não foi destinado a todos, assim como os demais 

procedimentos e recursos utilizados nas oficinas?  

Naquele momento, pensamos estar seguindo a mesma orientação de 

envolver todos os alunos nas mesmas atividades, uma vez que os outros receberam 

uma cópia do texto escrito acompanhado do desenho da criança autora45. Porém, 

entendemos que, ao focalizarmos apenas as necessidades dos alunos com 

deficiência, lançamos luzes sobre Aurora e Gulliver e sombreamos as demandas, 

interesses e desejos dos demais. 

Nesse sentido, reconhecemos que há uma potência emancipadora na voz da 

criança que evidencia um posicionamento restritivo em nossa atitude com relação ao 

recurso que ora analisamos e uma divergência na postura por nós adotada no 

tocante aos demais recursos. 

Diante da solicitação de Marcelo, gostaríamos de ter redimensionado a oficina 

subsequente, atendendo a sua sugestão e levando cópias do material para todos os 

alunos. Contudo, isso não foi possível porque a terceira oficina ocorreu logo no dia 

posterior e não uma semana depois, como havia sido inicialmente planejado. Com 

isso, não foi possível a reprodução do material em tempo hábil. Isto foi decorrente 

dos contratempos enfrentados com o transporte escolar, conforme relatamos na 

metodologia.  

Dando continuidade à descrição e análise da mediação pedagógica, voltamos 

nosso olhar para a estratégia desenvolvida a partir da manipulação lúdica de 

brinquedos. 

Nesse sentido, convém ressaltar que nossa opção em incorporar os 

brinquedos pauta-se em estudos que cooperam para uma compreensão adequada 

no tocante à relevância da atividade lúdica na infância. Dentre esses, destacamos 

Piaget e Bärbuel (1995) e Vygotsky (1994), que apesar de divergirem quanto ao 

motivo pelo qual as crianças brincam e o papel dessa atividade, concordam que a 

                                                             
45

 Uma cópia desse material acompanha os apêndices H e I, que tratam dos modelos das oficinas. 
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brincadeira é essencial para o desenvolvimento infantil. Por isso, considerando a 

importância do lúdico na aprendizagem e o potencial de exploração multissensorial 

do brinquedo, decidimos introduzir esse recurso nas oficinas46. Eram brinquedos em 

miniatura de elementos/personagens que faziam parte das narrativas, como: cavalo, 

onça, meninas, homem, mulher, cachorros, árvores de natal, dentre outros. 

Ao sugerir a utilização de brinquedos como recurso pedagógico na escola 

inclusiva, Reily (2004, p. 52) atesta que “O brinquedo que valoriza as ações dos 

alunos promove a acessibilidade e é um mediador de grande eficácia, por trazer o 

mundo para perto da criança, enquanto também coloca a criança dentro do mundo”. 

 

 
         Figura 12: Brinquedos compatíveis com os personagens e elementos dos textos 
         Fonte: Oliveira (2015). 

 

Enquanto os alunos trabalhavam em duplas na leitura dos textos recebidos, 

conforme relatamos acima, aproveitamos para apresentar a Aurora os 

brinquedos/miniaturas47 que representavam os elementos das narrativas. Em cada 

                                                             
46

 Ressaltamos que não defendemos propostas e práticas pedagógicas voltadas para a infância que 
consideram o brincar apenas como pretexto ou instrumento para ensino de conteúdos 
desconsiderando seu caráter lúdico. Compreendemos que “ao adotar o brinquedo como recurso 
didático, este se constitui como diferentes modos de ensinar e aprender que, ao incorporar o lúdico 
como parceiro, pode propiciar relações e interações entre as crianças e destas com o objeto de 
conhecimento” (OLIVEIRA; MENDONÇA; MACHADO, 2007). 
47

 Também utilizamos outros materiais para representar elementos da história, como papel crepom 
verde para representar o mato e, para representar a cidade, uma caixa organizadora com ilustração 
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oficina eram apresentados os elementos do texto que estava sendo trabalhado no 

dia. Fizemos isso associando cada brinquedo ao sinal correspondente em LIBRAS e 

à ilustração que acompanhava o texto segmentado que era entregue à aluna. O 

quadro abaixo apresenta os brinquedos que foram usados em cada narrativa. 

 
Quadro 9: Brinquedos utilizados nas oficinas de leitura 

OFICINA TEXTO 
TRABALHADO 

BRINQUEDOS UTILIZADOS 

1ª Os animais do 
sertão 

Cavalos; bonecos (menina, pai); caixa organizadora para 
representar casa; crepom verde para representar capim 

2ª Fiona e o tesouro 
escondido 

Onça; bonecos (menina); esqueleto; baú; mapa; blocos para 
representar estantes 

3ª Lenda da onça Onça; cachorro; bonecos (homem, mulher, meninas, bebês); 
caixa organizadora para representar cidade e outra para casa; 
árvore de natal 

Fonte: Oliveira (2015). 

 

Com Aurora e Dorothy, a colega com a qual formava dupla, encenamos a 

história, alternando o trabalho com os brinquedos e a sinalização em LIBRAS. 

Com isso, procuramos cooperar para que Aurora se familiarizasse com sinais 

que lhe permitiriam a leitura do vídeo em LIBRAS que exibimos em outro momento 

da oficina, assim como favorecer a compreensão da narrativa, uma vez que 

passamos das cenas estáticas ilustradas no texto segmentado para cenas em 

movimento, através da encenação com os brinquedos, e concluímos com a história 

em LIBRAS no vídeo48.  

Na primeira oficina, a aluna apenas olhava e sorria, mas na subsequente 

envolveu-se mais no momento da atividade com brinquedos, tanto em dupla, com a 

mediação da professora-pesquisadora, quanto na atividade coletiva. De igual modo, 

disponibilizamos os brinquedos para que Pedrinho os manuseasse juntamente com 

sua dupla. Depois de lerem o conto, Visconde ia lhe entregando cada brinquedo, 

enquanto conversavam sobre o texto e sobre os brinquedos.  

Depois de apresentarmos os brinquedos para Aurora, encenávamos a história 

coletivamente a partir de acordos feitos com o grupo. Na primeira oficina, por 

exemplo, Narizinho, Bela e Alice pediram para ler a história e dividiram entre ela os 

                                                                                                                                                                                              
de prédios, ruas e casas, dentre outros. Para nós, esses materiais, no contexto em que foram 
utilizados, também se configuraram como brinquedos. 
48

 A descrição e análise desta estratégia serão detalhadas no próximo tópico. 
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trechos destinados a cada uma. Os outros alunos pegaram um brinquedo cada um e 

encenaram o texto na medida em que este ia sendo narrado.  

Gulliver escolheu o crepom verde e participou satisfatoriamente desse 

momento. Porém, para colocar o elemento na cena no momento adequado, ele 

contou com a colaboração de outros colegas que o incentivaram: “Vai, Gulliver, 

coloca o mato para o cavalo andar!”. Pedrinho decidiu ficar com a caixa que 

representava a cidade e também recebeu orientação dos colegas, e Aurora não quis 

ficar com nenhum brinquedo nesse momento da atividade. Contudo, ela observou a 

encenação feita pelos colegas e, às vezes, sorria e acenava a cabeça como se 

estivesse aprovando ou desaprovando as ações dos colegas. 

Concluídas as atividades, os alunos tinham liberdade para utilizar os 

brinquedos livremente, o que faziam com muita empolgação, ora dando continuidade 

à encenação do texto, ora inventando outras narrativas com os brinquedos 

disponíveis. Na segunda oficina, a exploração dos brinquedos por Aurora e Pedrinho 

e o exercício de encenação dos textos seguiram a mesma estrutura.  

Mas, na terceira oficina, fizemos uma pequena alteração. Isto foi necessário 

porque, em virtude da reprogramação do cronograma, esta e a última oficina foram 

realizadas após a aplicação de provas na turma B-612. Por conseguinte, 

dispúnhamos de menos tempo para sua realização, sendo necessário um 

redimensionamento nas atividades. 

Naquele dia, então, depois de fazermos previsões sobre o texto que seria lido 

a partir da discussão do título e da descrição do desenho que o acompanhava, tal 

como fora feito nas oficinas anteriores, decidimos apresentar os brinquedos que 

representavam elementos/personagens que apareceriam no texto antes que a turma 

recebesse o texto impresso. Nossa intenção era estimular a expectativa do grupo 

em relação à narrativa e apresentar os brinquedos, relacionando-os aos sinais em 

LIBRAS para toda a turma em um mesmo momento. Para tanto, nos posicionamos 

diante do grupo e fomos retirando de dentro da caixa organizadora um brinquedo de 

cada vez e apresentando os sinais correspondentes. Alguns dos sinais já eram 

conhecidos por terem sido apresentados nas primeiras oficinas. Depois disso, 

distribuímos os textos e fizemos uma leitura compartilhada coletivamente. A 

narrativa foi lida por Emília e os demais alunos a acompanhavam com seus textos49. 

                                                             
49

 Lembramos que Aurora e Gulliver tinham o texto acompanhado da narrativa icônica e Pedrinho 
estava ausente. 
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Complementando a valorização do brinquedo como recurso pedagógico em 

contexto escolar inclusivo, Reily (2004, p. 54) nos diz que: 

 

 

Talvez você esteja pensando que esse tipo de recurso pedagógico tem 
muito pouco de “especial”. De fato, o brinquedo é acessível a todos, é 
plenamente democrático. Parece-nos que os melhores recursos 
pedagógicos são justamente aqueles que não se destacam pela diferença, 
que já fazem parte do repertório de estratégias do professor. Brincar, como 
dissemos acima, é de fundamental importância para o desenvolvimento de 
alunos com necessidades especiais. Crianças com cegueira ou visão 
subnormal não percebem muitas das ações do cotidiano em razão do déficit 
visual, [...] No entanto, interagindo em contexto lúdico com um grupo de 
crianças que verbalizem enquanto movimentam os brinquedos, o aluno com 
deficiência visual conseguirá se inteirar das dinâmicas, levado 
espontaneamente por seus pares. 

 

A partir do que foi vivenciado, confirmamos que tais atividades com o uso de 

brinquedos permitiram que o aluno cego e o aluno com Síndrome de Down fossem 

favorecidos por lançar mão de recursos táteis, visuais e auditivos (BRASIL, 2012), 

mas não apenas eles. Observamos que a utilização desse recurso foi importante 

também para a aluna com surdez, bem como para os demais alunos. Como 

exemplo, apresentamos recortes da roda de conversa que expressam o 

envolvimento e empolgação do grupo. 

 

Roda de conversa – 1ª oficina 
 
P.P.: E você, Pedrinho, gostou dessa aula? Gostou ou não gostou? 
[Não respondeu]. 
P.P.: Você quer dizer o que mais gostou, Pedrinho? 
Pedrinho: Gostei, sim. 
P.P: Diga uma coisa que você mais gostou. 
Pedrinho: Do cavalo. 
P.P: Ah! Você gostou do cavalo? Da história do cavalo... 
Pedrinho: Do brinquedo... Do cavalo de brinquedo. 
P.P: Ah, sim! Do brinquedo, não é? 
P.P: É. 
Roda de conversa – 2ª oficina 
 
Marcelo: O mais legal foi fazer a história com os brinquedos. Bom demais 
esses brinquedos! 
Tom: A gente vai poder usar de novo? [...] 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

Entretanto, na última oficina desse bloco, além de outras falas de 

concordância, também surgiu uma voz dissonante nessa atribuição de valor aos 

brinquedos.  
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Roda de conversa – 3ª oficina 
 
P.P.: Por que, Ulisses, você disse que gostou mais dos brinquedos? 
Ulisses: Porque a gente aproveita para brincar...  
P.P: Ah... Você acha que fica mais fácil para entender a história? 
Aladim: Fica bom pra Aurora, pra Gulliver e pra Pedrinho. 
P.P: Só para eles? 
Ulisses e Visconde: E pra nós... e pra nós... 
Aladim: Dá pra gente aprender mais coisa da história. [...] 
Emília: O que eu não gostei foi dos brinquedos. 
P.P: Por quê? 
Emília: Eu gosto de ler e ir fazendo. Mas, só com o brinquedo sem a 
história não dá pra entender. Eu já testei na minha casa e não dá pra 
entender! Sem a história primeiro, não é legal. 
P.P: Pra você, primeiro tem que ler a história e depois usar os brinquedos? 
Emília: É! Desse jeito entende melhor! [...] 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

A fala de Emília se aproxima das demais opiniões quanto às contribuições da 

atividade com os brinquedos para a compreensão da leitura, mas se distingue por 

não aceitar o uso do brinquedo apenas para brincar sem vinculá-lo diretamente à 

atividade fim das oficinas. Esse seu discurso nos remete às diferentes formas e 

situações a partir das quais as atividades lúdicas são vivenciadas nas práticas 

pedagógicas.  

Fontana e Cruz (1997) explicitam concepções variadas em relação à 

importância e o espaço do brincar na escola. Por vezes, a brincadeira é concebida 

apenas como divertimento e, por isso, só é permitida no horário destinado ao 

recreio. Outra perspectiva reconhece o brincar como característica própria da 

infância, mas entende que é necessário separar brincadeiras de atividades 

escolares, porque pra efetivar-se como brincadeira é importante garantir a fruição, 

decisão, escolha, descoberta e decisões por parte da criança. E as autoras ainda 

apontam a concepção que compreende que a criança pode aprender brincando e, 

portanto, os jogos e brinquedos “podem ser introduzidas como recursos didáticos 

importantes, [...] todo trabalho pedagógico pode basear-se na brincadeira” 

(FONTANA E CRUZ, 1997, p. 120). E foi a partir dessa ideia que fundamos nosso 

trabalho. 

Porém, o posicionamento de Emília parece convergir com a ideia de que o 

brinquedo só tem “permissão” para entrar na sala de aula se for vinculado a um 

objetivo de servir a um conteúdo. A partir de Bakhtin (2015), considerando a 

dialogicidade interna presente em qualquer discurso, inferimos que o enunciado da 

aluna encontra-se envolto por discursos alheios advindos, talvez, das próprias 
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vivências escolares e/ou familiares que atribuem à instituição escolar um caráter de 

seriedade que, geralmente, cerceia a brincadeira, restringindo-lhe há um tempo e 

espaço específicos: a hora do recreio e fora da sala de aula.  

Além disso, o autor afirma que o “falante procura orientar sua palavra – e o 

horizonte que a determina – no horizonte do outro que a interpreta, e entra em 

relações dialógicas com elementos desse horizonte” (BAKHTIN, 2015, p. 55). Nesse 

sentido, concebemos que Emília construiu seu discurso colocando-nos no seu 

horizonte como ouvinte. 

Petit (2008, p. 55) afirma que “Se desde o início enuncia-se o tema da 

pesquisa, os entrevistados compreendem, e o que expõem tem, mais ou menos, 

relação com o assunto”. Assim, podemos ainda considerar que o posicionamento de 

Emília pode ter sido orientado numa perspectiva de procurar atender às expectativas 

que ela julgava que nós teríamos como professora-pesquisadora que está 

interessada nos processos de leitura e, por isso, desejaria respostas com foco nesse 

objeto e não nos brinquedos, tanto que ela insiste na condição para entender o 

texto. A esse respeito, Bakhtin (2015, p. 56) reforça:  

 

A relação dialógica com a palavra do outro no objeto e com a palavra do 
outro na resposta antecipável do ouvinte, sendo, em essência, diferente e 
gerando na palavra efeitos estilísticos diferentes, podem, não obstante, 
entrelaçar-se de modo muito estreito, tornando-se quase indissolúveis para 
a análise estilística. 

 

Esse entrelaçamento se manifesta nas palavras de Emília e nos convida a 

refletir a respeito. Ainda que não sejam idênticos, os enunciados dos alunos 

parecem concordar que a adoção dos brinquedos como materiais concretos para 

exploração multissensorial possibilitaram oportunidades e condições necessárias 

para que todos participassem das atividades, convergindo com as proposições de 

Reily (2004). A autora orienta que é importante considerar que para o uso do 

“brinquedo numa dimensão pedagógica na escola inclusiva, há metas educacionais 

a atingir, entre elas, garantir que os alunos com necessidades especiais tenham 

oportunidades de vivenciar situações do cotidiano como as outras crianças” (REILY, 

2004, p. 55). 

O depoimento da professora titular indica que esses objetivos propostos 

foram alcançados de forma satisfatória, pois na percepção dela esse procedimento 
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colaborou no processo de compreensão das narrativas e de interação entre as 

crianças. Ela expressou: 

 

Eu percebi que todos se envolveram, principalmente com a questão dos 
bonecos que você trouxe. Que ali deu pra todo mundo participar, né? [...] Eu 
achei que tudo, principalmente a questão dos bonecos, não é? Fez eles 
demonstrarem todo o texto sem erro nenhum. Toda a questão da leitura, 
eles compreenderam direitinho. Depois foram demonstrar ali (RUTH, 2014). 
 
 

A partir do que foi posto, consideramos que ao incorporarmos o aspecto da 

ludicidade em nossas oficinas potencializamos as possibilidades de atribuição de 

sentidos aos textos lidos.  

Complementando as estratégias para promover acessibilidade à leitura do 

livro, ainda ouvimos o texto utilizando o audiolivro e assistimos ao vídeo do texto 

traduzido em LIBRAS50.  

Quando terminávamos a atividade com os brinquedos, a turma mostrava-se 

agitada, como já era esperado, mas a proposta de ouvir as histórias pela voz das 

próprias crianças-autoras parecia estimular a concentração. Então, solicitávamos 

que todos voltassem aos seus lugares para ouvir a história com atenção.  

“Tradicionalmente na educação especial, pensamos no livro falado como um 

recurso que se destina ao aluno com cegueira, mas outros alunos sem autonomia 

para leitura também podem se deliciar ouvindo histórias gravadas” (REILY, 2004, p. 

97). No contexto investigado, a turma demonstrou interesse ao ouvir os áudios, 

especialmente, em virtude das histórias terem sido contadas pelos próprios autores, 

que também eram crianças. E na entrevista com a professora Ruth, esta ressaltou o 

mérito desse recurso para Pedrinho. Ela nos diz: 

 

Aquele som diferente. Você viu que ele [Pedrinho] ficou tateando o 
computador. Ficou todo o tempo querendo saber, e tudo, e sabendo de 
onde saiu aquele som pra ele. Aí, assim, eu acho o máximo essas coisas. 
Tem que ter, né? Porque aqui é tudo tão difícil que... Que um detalhezinho 
mínimo faz a diferença na vida dele (RUTH, 2014). 

 

Entretanto, vale ressaltar que, na primeira oficina, tivemos problema porque 

as caixas de som comuns que acoplamos ao computador não eram potentes e 

dificultaram a audição do texto, já que este fora gravado por seu autor com a voz 

baixa. Os alunos ouviram, mas reclamaram porque estava muito baixo e, por isso, 

                                                             
50

 A análise desse recurso será apresentada no tópico a seguir, conforme já foi informado. 
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não entendiam bem o que era pronunciado. Pedrinho estava ao lado das caixas 

acústicas e isso facilitou um pouco para ele. Gulliver não estava presente neste 

momento porque não voltou para a sala após o intervalo. E quanto a Aurora, 

informamos a ela que iríamos ouvir a história e orientamos que Dorothy lhe ajudaria 

a acompanhar a narrativa a partir do texto impresso com ilustrações que ela havia 

recebido.  

A professora Ruth destacou a importância de melhorarmos o aspecto do som 

nas próximas oficinas, dizendo: “Agora, para Pedrinho... é preciso ter essa questão 

dessa atenção, né? Quando eu não tenho o som pra ele, fica difícil, porque tudo pra 

ele é tátil e o som. Mas também tinha os brinquedos e isso...” (RUTH, 2014). 

Assim, nas oficinas seguintes levamos caixas com maior potência, o que 

permitiu que todos ouvissem as histórias. A turma mostrou-se atenta e permaneceu 

em silêncio nos momentos da audição dos textos. Com Aurora, fizemos o mesmo 

encaminhamento dado na primeira oficina e, nessas oficinas, Gulliver participou da 

atividade satisfatoriamente, permanecendo em sala, ouvindo o áudio e respondendo 

a algumas das perguntas que lhe fizemos ao final do momento de audição. Alguns 

alunos comentaram que no primeiro texto o menino lia muito baixo, que a autora do 

segundo lia muito bem e deixava o texto interessante, “legal” e, por fim, 

mencionaram, após a audição do texto na terceira oficina, que o texto “é igual a 

história da Bela e a Fera” (ALICE apud OLIVEIRA, 2015).  

Contudo, apesar de demonstrarem interesse e participarem da atividade com 

o audiolivro, este recurso não foi mencionado em nenhuma das rodas de conversa 

sobre as oficinas. Ao revisitar as gravações e filmagens das oficinas, observamos 

que nós também não o privilegiamos em nossos comentários e abordagens. 

Acreditamos que se tivéssemos atentado para este aspecto e tivéssemos buscado 

redimensioná-lo durante a intervenção, poderíamos ter mais subsídios para analisar 

a importância do referido recurso. Como não o fizemos, não temos como aprofundar 

a análise deste recurso no contexto investigado. 

De forma geral, em nossa pesquisa, consideramos que os estudantes com e 

sem deficiência tiveram oportunidade de mobilizar, intencionalmente, vários sentidos 

para compreensão dos textos propostos nas oficinas, demonstrando que os 

diferentes recursos e estratégias empregados favoreceram a compreensão leitora 

dos textos trabalhados nas oficinas, viabilizando processos de acessibilidade 

especialmente para os alunos com deficiência e outros que não estavam 
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alfabetizados. “Porque para Aurora não tem o som, mas ela com a figura, com a 

gravura é tudo, né? Então, os textos com gravura ajudaram ela, com certeza! E 

Gulliver, ele participou porque ele vê tudo e ouve e viu os brinquedos...” (RUTH, 

2015). Tal percepção também foi evidenciada em outras avaliações. 

 

E você (referindo-se à pesquisadora) tratou ele como todos que estavam lá 
[...]. Ele não saiu pra ficar correndo no pátio da escola, que foi muito difícil 
em outras aulas normais conseguir essa concentração. Mas como os 
recursos foram muito convidativos, prazerosos... eu achei interessante 
aquela leitura que você passou pra ele, que ia contando a história, e Aurora 
ficou envolvida, a deficiente auditiva, ela ficou envolvida, quando você 
contou a história da Fiona (SYLVIA, 2015).  
Registro escrito a partir do roteiro de avaliação das oficinas – 2ª 
oficina. 
As atividades proporcionaram uma aprendizagem significativa, pois os 
alunos interagiram com os personagens do texto e a pesquisadora 
conseguiu passar para os alunos o texto de forma prazerosa. [...] É 
relevante a preocupação que a pesquisadora tem em pensar no 
atendimento das três especificidades: DA, DI e DV

51
 (RUTH E SYLVIA apud 

OLIVEIRA 2015). 

 

A recorrência de posicionamentos valorativos favoráveis às práticas 

educativas evocadas no processo de intervenção revela que, ao organizarmos as 

oficinas considerando a importância das interações entre os alunos e o potencial da 

abordagem didática multissensorial, não apenas contribuiu para atender às 

demandas específicas de Aurora, Pedrinho e Gulliver, mas também possibilitou a 

ampliação de possibilidades para compreensão leitora pelos demais membros do 

grupo. Abaixo, transcrevemos um recorte da terceira roda de conversa, que 

apresenta a avaliação do próprio grupo em relação à diversidade de procedimentos 

empregados. 

 

Roda de conversa. 1ª oficina de leitura 
 
P.P.: Vocês acham que dá para qualquer criança conhecer as histórias 
desse livro? 
Vários: Dá/Sim! (Simultaneamente). 
P.P.: Para qualquer criança? 
Emília: Qualquer criança! 
P.P.: Mesmo que ela tenha alguma deficiência? 
Vários: Mesmo/dá [simultaneamente]. 
P.P.: Por quê? 
Emília: É muito interessante. 
Alice: Tem braile. 
Bela: LIBRAS. 

                                                             
51

 Em várias ocasiões, as professoras e a equipe gestora utilizavam as ‘siglas’ D.A., D.V. e D.I. para 
se referirem à deficiência auditiva, deficiência visual e deficiência intelectual, respectivamente. 
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Emília: Tem como ouvir. 
Ulisses: Tem como ler. 
Hércules: Como ver... 
Emília: E a gente, que vê e escuta, acha melhor ainda, porque conhece 
todos!  
(OLIVEIRA, 2015). 

 

Os trechos demonstram que “apoiar-se em teorias que considerem o aluno 

como sujeito ativo da aprendizagem e aplicar estratégias que valorizem a 

cooperação e a aprendizagem multissensorial, proporcionando, dessa forma, 

aprendizagens com sentido e significado” (SILVA, 2014a, p. 259), podem contribuir 

para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que se orienta pela ótica da 

inclusão.  

Nesse sentido, Tojal (2007, p. 105, grifos do autor) destaca que 

 

Faz-se importante também frisar que as concepções apresentadas pelos 
métodos de percepção multissensorial, aplicadas tanto na educação formal 
(instituições educativas) como na educação não-formal (instituições 
socioculturais), reforçam as teses sobre as mudanças de paradigmas 
envolvendo o ensino e a aprendizagem na atualidade, evidenciando a 
necessidade de mudanças estruturais e pedagógicas que respeitem, antes 
de tudo, a inclusão e a participação mais efetiva de todos os seres humanos 
em nossa sociedade. 

 

As análises sugerem que a abordagem didática pautada nos princípios da 

multissensorialidade contribuiu para o desenvolvimento de processos de 

acessibilidade para leitura quando utilizada como estratégia em contexto escolar que 

se orienta pela perspectiva da educação inclusiva. Pois, nas práticas desenvolvidas, 

os dados demonstraram que a abordagem multissensorial mostrou-se significativa 

para alunos com e sem deficiência, beneficiando a interação entre esses e 

possibilitando melhor exploração e compreensão dos textos trabalhados. 
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4  DIALOGISMO E ALTERIDADE NOS ENCONTROS DE LEITURA 

 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 
do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc. 
Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a 
vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o 
espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente à 
palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida 
humana, no simpósio universal. 

Mikhail Bakhtin 

 

 Mais uma vez, recorremos às palavras de Bakhtin (2011) para ressaltar a 

dimensão dialógica da linguagem, correspondendo à atividade dinâmica do diálogo 

entre eu e o outro. Também não há mal em repetir que para esse autor o dialogismo 

e a alteridade não se dissociam. 

A dimensão alteritária refere-se à relação interdependente eu-outro e, por 

conseguinte, à perspectiva de que nosso acabamento depende do olhar alheio. 

Jobim e Souza (2012, p.11) ressalta que “a alteridade não se limita à consciência da 

existência do outro, nem tampouco se reduz ao diferente, mas comporta também o 

estranhamento e o pertencimento”. O olhar do outro e sua palavra é o que nos 

constitui como únicos. 

Essa relação formadora e constitutiva possibilita pensarmos cada um como 

singular e inconcluso e nos convoca a assumirmos, em nosso trabalho, conversas e 

posturas, a importância de valorização da relação eu-outro. 

 

4.1 O ENCONTRO COM O BRAILE E A LIBRAS: SEMIÓFOROS PROVOCANDO O 

OLHAR E A REFLEXÃO SOBRE A ACESSIBILIDADE 

 

Mesmo sabendo que a aluna surda não utilizava a LIBRAS como primeira 

língua, mas recorria a gestos e expressões convencionadas entre ela e as pessoas 

com as quais convivia, fomos impelidos a assumir um posicionamento ético, na 

perspectiva bakhtiniana (BAKHTIN, 2011), em relação a essa situação. Um trecho 

do diário de campo reflete parte das nossas inquietações durante o processo de 

planejamento das oficinas a partir da realidade encontrada.  

 

Diário de campo – outubro/2014 
 
Ainda que Aurora não tenha conhecimento da LIBRAS, não podemos 
negar-lhe o acesso a essa língua. Como diz o professor Jefferson: é preciso 
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criar essa tensão para que ela sinta a necessidade de aprender. Trata-se de 
uma questão ética! Não podemos saber disso e não fazer nada.  
Então, vamos levar os textos traduzidos em LIBRAS em vídeo e procurar 
outras estratégias que lhe permitam o acesso ao conteúdo dos textos, como 
o uso dos gestos que ela já utiliza, mediados pela sua amiga-intérprete e o 
texto ilustrado. Podemos fazer algo mais? (OLIVEIRA, 2015). 

 

A partir dessas ponderações, decidimos inserir o vídeo na oficina porque 

julgamos importante que a pessoa surda seja estimulada a aprender e a apropriar-se 

da Língua Brasileira de Sinais como sua primeira língua. Assim, apresentamos o 

recurso para Aurora e para todo o grupo para que se familiarizassem com a língua, 

valorizando-a e para que fossem desafiados a interagir empregando, também, os 

sinais. Dessa forma, esperamos contribuir para que a aluna inicie um processo de 

aprendizagem de LIBRAS a fim de ampliar suas possibilidades de interação em 

outros contextos sociais. 

O vídeo foi produzido com recursos simples, pois a filmagem foi feita em uma 

câmera digital compacta52 sem edição de imagens e gravado na biblioteca do 

NEI/CAp/UFRN. A tradução dos textos para LIBRAS foi realizada por uma 

professora especialista em LIBRAS53.  

 

 
    Figura 13: Vídeo com texto traduzido em LIBRAS. 

                 Fonte: Oliveira (2015). 

 

                                                             
52

 Utilizamos uma câmera digital Nikon COOLPIX S3600, 20.1 megapixels. 
53

 Edna Maria da Silva é professora do NEI/CAp/UFRN, especialista em Docência, Tradução e 
Interpretação em Língua Brasileira de Sinais e mestranda em nosso grupo de pesquisa. De 2010 a 
2013, atuou com alunos surdos. Juntamente com a professora Adele Guimarães Ubarana Santos, 
organizou o CD LIBRAS EM CANÇÕES. O trabalho foi construído com a turma do 2º ano vespertino, 
em 2011. 
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Mesmo com tempo limitado para o desenvolvimento da pesquisa, cujos 

motivos já foram apresentados, procuramos produzir os vídeos considerando fatores 

que contribuem para a qualidade do texto veiculado. A fim de analisar os 

videotextos, tomamos como referência o estudo de Marques e Oliveira (2016), no 

qual são apresentados dez parâmetros para normatização de artigos acadêmicos 

em LIBRAS54. Dentre estes, resguardando as devidas especificidades de cada 

gênero, destacamos quatro parâmetros, são eles: a posição de filmagem; o 

vestuário do intérprete; o fundo e a iluminação; o tempo de duração. 

Quanto ao enquadramento do intérprete, sua imagem ficou centralizada com 

pequeno espaço acima da cabeça, nas laterais e com corte na altura próxima ao 

quadril, a fim de garantir a visualização do deslocamento das mãos de forma que 

todas as possíveis sinalizações pudessem ser feitas dentro do quadro de filmagem. 

Com relação ao vestuário, a professora intérprete usava o cabelo preso e 

vestia camisetas de cores neutras, mangas curtas e sem decote. Porém, a camiseta 

aparece com desenho, o que não é adequado, por permitir que a atenção do leitor 

do vídeo se volte para este detalhe. Para a execução do videoartigo, Marques e 

Oliveira (2016) orientam que pessoas de pele clara devem usar roupas de cor 

escura e vice-versa. Em nosso trabalho, não atentamos para esse detalhe, mas 

concordamos com a sua importância, pois nos vídeos das duas primeiras oficinas a 

sinalizante, que é morena, vestia roupas de cor preta, e no último videotexto, vestiu 

uma camiseta de cor clara, o que nos pareceu visualmente mais adequado.  

No tocante ao ambiente, as filmagens foram realizadas na biblioteca do 

NEI/CAp/UFRN, pois, naquele momento, julgamos que era um espaço interessante 

para produzir um vídeo com texto narrativo voltado para um público infanto-juvenil. 

Com isso, o fundo dos nossos vídeos apresentavam muitas informações coloridas 

que chamaram atenção dos alunos da turma B-612. Nesse sentido, Marques e 

Oliveira (2016, p. 3) recomendam que o “fundo para as filmagens deve ser branco e 

liso, sem desenhos, objetos ou qualquer outro item que chame atenção. A 

iluminação deve ser cuidadosa, sem excesso ou carência de brilho, sombras 

precisam ser evitadas”. 

                                                             
54

 As normas completas podem ser consultadas em Libras no site da Revista Brasileira de Vídeo 
Registro em Libras. Disponível em: <http://revistabrasileiravrlibras.paginas.ufsc.br/normas-de-
publicacao/apresentacao/> Acesso em 12 jun. 2016. 
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Por fim, a duração dos videotextos variou entre dois minutos e trinta segundos 

e quatro minutos. Acreditamos que esse tempo foi adequado por não exigir uma 

concentração por longo período por parte dos alunos. Com isso, percebemos que os 

vídeos cativaram a atenção da turma durante e depois de sua transmissão, gerando 

discussões e aprendizagens. 

Assim, em cada dia, fechamos o segundo momento das oficinas 

apresentando um vídeo com o texto da sessão traduzido em LIBRAS. Como os 

vídeos não foram acompanhados de áudio, estimulamos a turma a ler o texto em 

LIBRAS a partir das atividades que haviam sido realizadas. A partir dessa 

provocação, algumas crianças tentavam associar os sinais à história que já 

conheciam e outras liam seu texto procurando ajustar a pauta sonora ao texto 

sinalizado. Nesse sentido, a perspectiva de complementaridade na atribuição de 

sentidos aos textos trabalhados pode ser compreendida a partir da concepção de 

dialogia de Bakhtin (2011) ao explicitar que um enunciado responde a outro, pois 

estão interligados como elos que compõem uma cadeia semiótica. 

Ao final do primeiro vídeo, fizemos alguns sinais55 e perguntamos à turma o 

que significavam. Os alunos acertaram vários por associação com a narrativa e/ou 

com gestos cotidianos, como no caso dos sinais de cavalo, fome, comeu, andou, 

forte, casa, bebê, feitiço e outros. Da mesma forma, fizemos sinais cujos sentidos as 

crianças não conseguiram decifrar, e então nós apresentamos seus significados, 

retomando o contexto da história em LIBRAS. Ou seja, retomávamos um trecho da 

história expressando-o oralmente e em LIBRAS.  

Nessas ocasiões, Aurora geralmente mostrava-se muito atenta, mas, 

enquanto os colegas tentavam reproduzir os sinais que eram feitos, ela apenas 

olhava. Pedrinho, nos momentos em que participou, demonstrava inquietude, 

mesmo que tenhamos informado ao aluno o que estávamos fazendo, 

contextualizando a atividade ora realizada e descrevendo oralmente o que 

acontecia. Acreditamos que tal postura se deve ao fato do aluno não ver os sinais 

que eram feitos. Nesse aspecto, percebemos que ficou uma lacuna no sentido de 

procurar envolver o aluno mais efetivamente nessa atividade. Nesse momento, 

                                                             
55

 Lembramos que os principais sinais relacionados às narrativas dos textos já haviam sido 
apresentados à aluna com surdez no decorrer da oficina. 
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poderíamos, talvez, ter utilizado com Pedrinho princípios de LIBRAS Tátil56, a fim de 

que ele também pudesse compartilhar a experiência vivenciada pelos colegas, 

conhecendo alguns sinais juntamente com o grupo. Poderíamos ter recuperado a 

ideia do próprio aluno, quando colocou suas mãos sobre a mão de um colega 

enquanto este escrevia para conhecer a sensação de escrever. Assim, poderíamos 

ter sugerido que Pedrinho colocasse suas mãos sobre as mãos de um colega 

enquanto este fazia os sinais que estávamos aprendendo. Porém, não pensamos 

nessa possibilidade naquela ocasião. Então, ficam apenas a reflexão e a ideia para 

outra oportunidade. 

Quanto a Gulliver, na primeira oficina ele não participou desse momento 

porque não retornou à sala após o intervalo. Na segunda, estava ausente por ter 

faltado à aula no dia. E na terceira oficina, assistiu ao vídeo, mas não demostrou 

interesse pela LIBRAS. Contudo, por parte dos demais alunos, observamos um 

significativo entusiasmo e curiosidade em aprender os sinais, o que foi se 

confirmando e se consolidando no decorrer das oficinas. Essa impressão também foi 

compartilhada e expressa pelas professoras da turma e pelos próprios alunos.  

A professora Eva comentou que no dia posterior à primeira oficina as crianças 

conversavam avidamente sobre os sinais que haviam aprendido e complementou: 

“Eu já estou aprendendo com eles. Ontem eu aprendi com eles como é que se diz 

mãe em LIBRAS. Muitas coisas... Pai... Estavam falando lá.” (EVA, 2014). A 

professora Ruth confirmou: “Principalmente, a hora do vídeo que a moça estava 

mostrando a leitura todinha foi muito bom [...] Então, foi bem importante, bem 

bacana e a turma depois ficaram fazendo (né?) os gestos, os sinais na sala.” Tais 

comentários evidenciaram a empolgação da turma com a nova aprendizagem. 

Ainda nesse sentido, Narizinho mencionou o interesse de Aurora pela língua: 

“Quando a gente ‘tava’ indo para casa, Aurora ficou contando a história para a mãe 

dela usando LIBRAS. Ela leu no meio do caminho. No meio do caminho ela foi 

fazendo os gestos pra mãe dela... Assim... Aí, assim” (NARIZINHO apud OLIVEIRA, 

2015). Com isso, percebemos que esse contato inicial com a LIBRAS, de fato, 

despertou naquele grupo o interesse pela língua. Porém, convém ressaltar que a 

esse respeito concordamos com o que Reily (2004, p.125) destaca: 

                                                             
56

 LIBRAS Tátil – Sistema que equivale à Língua Brasileira de Sinais adaptada ao surdocego. É 
realizada com a mão do surdocego em cima das mãos do interlocutor. Disponível em: 
<http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/37672/a-lingua-de-sinais-tatil-como-
comunicacao-e-inclusao-da-pessoa-surdocega#!3#ixzz4BmLBQVAx>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
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No entanto, aprender alguns sinais não é o mesmo que investir na 
apropriação plena da língua de sinais como segunda língua, mas é o que 
seria possível nessas circunstâncias. De qualquer modo, já será de grande 
ajuda o professor aprender alguns sinais para contextualizar os assuntos e 
acontecimentos e para clarear as instruções durante o percurso escolar do 
aluno. [...] é de fundamental importância que o aluno sinta que seu 
professor está se esforçando para se aproximar dele, tentando encontrar 
maneiras de interagir com ele. O professor também pode intermediar a 
aceitação do aluno surdo pelos outros alunos para que ele se sinta parte da 
classe. Na nossa sociedade, a interação se dá mediada pela linguagem. 

 

 

E por adotar essa perspectiva defendida pela autora que, de fato, nos 

esforçamos para promover situações significativas de interação com Aurora pela 

linguagem.  

Outro momento que reafirma a intensidade do envolvimento pela maioria da 

turma B-612 com a LIBRAS foi vivenciado no início da segunda oficina. Enquanto o 

grupo se acomodava, percebemos que alguns faziam as letras em LIBRAS, como 

um jogo para ver quem sabia fazer mais sinais. Depois, tal como fizemos na primeira 

sessão de leitura, cumprimentamos todos com boa tarde, perguntamos quem se 

lembrava do meu nome, todos o pronunciaram e nos dirigimos à Aurora, dando-lhe 

uma “boa tarde, Aurora” e nos reapresentando em LIBRAS. Ela sorriu, assentiu 

positivamente com a cabeça e olhou para Dorothy, como de costume. Então, 

dissemos à turma que cumprimentaríamos cada um pelo nome para conferir se no 

lembrávamos do nome de todos e os alunos pediram que fizéssemos seus nomes 

em LIBRAS também. 

A turma demonstrava interesse e satisfação em ver seu nome em outra 

língua. Tal situação nos remete à voz de Roseana Murray (1999, p.14) em seu 

poema RECEITA de dizer o nome. Ela ensina: 

 

dizer o nome 
como se diz uma semente 
uma pedra 
um pedaço de sol 
 
dizer o nome  
como se diz um arco-íris 
um temporal uma ilha 
de água luz e coral 

 

Esse momento foi muito significativo e envolvente. Dizer os nomes em 
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LIBRAS foi como lançar sementes para uma nova aprendizagem, para uma forma 

diferente de pensar a interação com a colega surda.  

Dizer os nomes em LIBRAS foi como dizer um arco-íris. A LIBRAS foi como a 

onda de luz branca do sol que ao incidir sobre uma gota de água, que era aquela 

situação única e simples de dizer os nomes com a datilologia, foi refratada, sofrendo 

a dispersão em um feixe de luz colorido, que foi a beleza daquele momento. E para 

a formação do arco-íris, esse “feixe de luz colorido, dentro da gota [...] sofre novo 

processo de refração, motivo que provoca a separação das cores que um 

observador consegue ver” (SANTOS, 2016). Essa nova refração, provocando a 

separação das cores, pode ser observada nas entrevistas com as crianças e as 

professoras. 

A professora Sylvia frisou que os alunos passaram a utilizar vários sinais no 

dia a dia: “os alunos todinho já estavam tudo falando com ela primeiro do que nós, 

agora porque a gente não foi trabalhada nessa língua”. Reily (2004, p.125) explica 

que isso ocorre porque, “pela flexibilidade de suas mentes curiosas, as crianças 

aprendem sinais com muita facilidade e interesse, geralmente mais rapidamente que 

o professor”. 

De igual modo, um recorte da roda de conversa, realizada após a terceira 

oficina, reafirma esse processo de “refração” da LIBRAS. 

 

Roda de conversa – 3ª oficina 
 
P.P.: O que vocês acharam mais legal nessas oficinas? 
Vários: Tudo. 
P.P.: Tudo o quê? Digam os nomes do que vocês gostaram. 
Marcelo: Eu gostei da história em LIBRAS. 
P.P: Gostou da história em LIBRAS... Por quê? 
Marcelo: Por quê? Porque é legal. Sei lá... A gente aprendeu novas 
coisas... Coisas diferentes... 
Emília: Eu gostei do livro em braile... 
Marcelo: pra gente conversar com Pedrinho... 
P.P: Mas, pra conversar com Pedrinho tem que ser em braile? 
Vários: Não! 
Marcelo: Não. Mas pra ele ler precisa! 
P.P: Verdade. Para gente conversar com ele não precisa, mas para ele ler 

seria bom ele conhecer o braile... 
Vários: É! [...].  
(OLIVEIRA, 2015) 

 

Na continuidade da roda de conversa, outros alunos também manifestaram 

que o que mais haviam gostado foi ver o vídeo em LIBRAS, seguido da encenação 

com brinquedos. Tom, Aladim e Alice comentaram que estavam usando os sinais 
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que aprenderam para conversar com Aurora, e Hércules informou que tem uma irmã 

que também é surda e ele estava usando para falar com ela porque esta já conhecia 

muitos sinais. 

A professora Sylvia também compartilhou o que ouviu de uma das alunas: 

“Bela, que é do coral da igreja X e trabalha com gesticulação, disse: Professora, eu 

gostei muito daquelas histórias e agora quando eu for para o grupo das crianças, na 

escola dominical, vou usar os sinais que Elaine usou.” (SYLVIA, 2015). Temos a 

compreensão que esses rebatimentos são expressões da “refração” da LIBRAS 

naquele contexto. São como cores resultantes dessa refração. 

O livro impresso em braile também despertou o interesse e a curiosidade dos 

alunos, conforme Emília destacou na roda de conversa. Não na mesma intensidade 

e proporção que a LIBRAS, mas o braile também foi bastante referenciado nas 

entrevistas. A professora Ruth comentou a importância deste para Pedrinho, como já 

foi apresentado, e a professora Sylvia destacou em vários momentos a perspectiva 

da turma em relação a esse recurso. Ela ressaltou: 

 

Eles saíam da sala pra assistir a aula que você tava dando, mostrando livro 
lá todinho [...] e ficaram tão encantadas, tão encantadas, que elas disseram 
assim: “Professora, como é que eu posso?”, a Emília, a Bela e a outra, 
Alice, “Como é que eu posso fazer um livro em braile?” [...] 
Porque ela fica dizendo: Porque eu queria ser Elaine. Aí eu disse: “Você 
não queria ser eu?” Aí ela diz: Mas é porque você não sabe braile ainda. [...] 
As crianças daquele lugar são as crianças carentes de conhecimento e de 
tudo, de todas as áreas. E eles lá, hoje, se você chegar lá e perguntar o que 
é um livro em braile, eles vão saber, porque até então tem um lá (SYLVIA, 
2015). 

 

Entendemos que a significativa recorrência de falas dos nossos 

interlocutores destacando a relevância da LIBRAS e do braile no contexto 

investigado expressa a repercussão destes no cotidiano da turma. Tais enunciados 

assinalam uma relação de concordância quanto à presença da LIBRAS e do braile 

nas oficinas, ultrapassando a dimensão de recurso de acessibilidade e assumindo 

um potencial sensibilizador para pensar as diferenças e as experiências das 

pessoas com deficiência, como enfatiza a professora Eva: 

 

[...] eu já acredito que é uma possibilidade, sim, de mudança. É pra eles 
uma oportunidade de estar lidando com coisas novas, de aprender um 
desafio que eles nunca... [...] Então, isso é tudo que é de novo para os 
alunos e que vem trazer enriquecimento... Vem enriquecer a visão deles, a 
visão crítica da inclusão... Então, vai deixar até quem tinha preconceito de 
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cor, raça, deficiência... Eles vão ter uma outra visão bem diferenciada (EVA, 
2014). 

 

Até então, focalizamos as relações intersemióticas que provocassem um 

percurso responsivo em relação aos textos por meio de procedimentos e recursos 

que promovessem acessibilidade para a leitura, mas, ao nos distanciarmos do foco 

da intervenção e olharmos para os discursos que emergiram no processo de análise, 

verificamos o impacto/rebatimento da LIBRAS e do livro em braile entre os alunos. 

Isso nos remeteu a pensar que esses recursos constituíram-se como semióforos 

para difusão de uma “cultura do acesso” pela perspectiva de mobilização que estes 

recursos exerceram naquele contexto. Para Marilena Chauí (2000, p.8 -  9), 

 

um semióforo é um signo trazido à frente ou empunhado para indicar algo 
que significa alguma outra coisa e cujo valor não é medido por sua 
materialidade e sim por sua força simbólica: uma simples pedra se for o 
local onde um deus apareceu, ou um simples tecido de lã, se for o abrigo 
usado, um dia, por um herói, possuem um valor incalculável, não como 
pedra ou como pedaço de pano, mas como lugar sagrado ou relíquia 
heroica. Um semióforo é fecundo porque dele não cessam de brotar efeitos 
de significação. 

 

Os sentidos atribuídos a um semióforo estão permeados de significados ou 

valor simbólico que ultrapassam sua materialidade. Os fragmentos de entrevistas e 

das rodas de conversa que foram destacados denotam posicionamentos valorativos 

que expressam “surpresas e descobertas que, desdobradas em reflexões, 

contribuiriam para inscrever acessibilidade universal em seus horizontes éticos” 

(GRAEFF; FERNANDES; CLOSS, 2013, p. 132). 

À luz das concepções bakhtinianas, considerarmos que essa dimensão 

axiológica, dada à compreensão dos objetos/recursos em um dado contexto que 

lhes conferem o caráter de semióforos, pois “[...] a coisa, ao permanecer coisa, pode 

influenciar apenas as próprias coisas; para influir sobre os indivíduos ela deve 

revelar seu potencial de sentidos, isto é, deve incorporar-se ao eventual contexto de 

palavras e sentidos” (BAKHTIN, 2011, p.404. Grifos do autor).  

Por isso, apontar o braile e a LIBRAS como semióforos apoia-se na 

compreensão de que esses recursos de acessibilidade suscitaram processos de 

significação em contextos de comunicação, permitindo, por parte dos alunos, a 

construção de outros sentidos. Pois, no contexto investigativo, os recursos 

incorporaram representações, não apenas como meio para permitir a acessibilidade 
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para leitura do livro, mesmo porque Pedrinho não conhecia o braile, nem Aurora 

utilizava a LIBRAS, mas constituíram-se como mediação de discursos em 

decorrência das potencialidades semióticas de provocação de experiências.  

Assim como o “arco-íris não existe, trata-se de uma ilusão de óptica cuja 

visualização depende da posição relativa do observador” (SANTOS, 2016), foi o 

posicionamento daqueles sujeitos num dado momento histórico, num contexto 

específico, a partir de uma determinada mediação, que gerou as possibilidades para 

que esses recursos se constituíssem como semíoforos.  

Desse modo, a LIBRAS e o braile, no contexto assinalado, possibilitaram 

experiências que permitiram aos alunos repensar comportamentos e posturas, já 

que promoveram outros significados além daqueles expressos em sua 

materialidade. Isto porque esses recursos contribuíram para ampliar os modos de 

compreensão daquele grupo em relação à deficiência e à necessidade de pensar o 

acesso e a acessibilidade, articulando sentidos e sentimentos – algo invisível – com 

repercussão nas vivências cotidianas daqueles sujeitos. Para Graeff, Fernandes e 

Closs (2013, p. 136),  

 

Na medida em que informações cromodiferenciadas, textos em braile, 
barras de segurança e demais tecnologias assistivas forem percebidas 
como semióforos de diferenças, é possível levar a dimensão cidadã da 
cultura até suas últimas consequências através de programas e ações 
visando à acessibilidade cultural. 

 

Na reflexão aqui proposta, podemos dizer que o braile e a LIBRAS foram 

assim percebidos por gerarem entre os alunos da turma B-612 o interesse por 

aprender essa língua e o código braile e divulgá-los em outras esferas sociais, a 

partir de uma perspectiva de inclusão da pessoa com deficiência. 

Por fim, para concluir as oficinas, no momento depois da leitura fizemos a 

verificação das ideias levantadas durante as antecipações e propomos ao grupo 

perguntas centradas em aspectos essenciais que indicam a compreensão do texto. 

Para tanto, as perguntas formuladas demandavam três tipos de respostas, a saber: 

resposta literal, para pensar e buscar e de elaboração pessoal (SOLÉ, 1998, p.156), 

e também se relacionavam com a exploração das ilustrações57. As questões foram 

                                                             
57

 Exemplos dos tipos de perguntas são encontrados nos apêndices H e I, que apresentam roteiros 
das oficinas 01 e 03. 
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feitas oralmente e com o apoio de ilustrações e dos sinais aprendidos durante as 

sessões de leitura. Com isso, procuramos viabilizar a participação de todos. 

O trecho destacado a seguir exemplifica um desses momentos. 

 

Oficina 03: Depois da leitura 
 
P.P.: Por onde o homem passeava? (Direcionados para Aurora, falamos 

pausadamente, com expressão de pergunta e com sinais que havíamos 
aprendido). 
Vários: Na floresta/Na Selva do Feitiço.  
(Mostramos uma folha com a pergunta e duas imagens: uma de floresta e 
outra de uma cidade. Repetimos a pergunta para Aurora e apontamos para 
uma imagem e em seguida para a outra. Fizemos expressão de pergunta. A 
aluna apontou para a imagem da floresta. Fizemos sinal de ok para Aurora).  
P.P.: Muito bem, pessoal! (Gulliver não respondeu. Direcionamos a 

pergunta para ele, chamando-o pelo nome). Gulliver, o homem passeava 
onde? Na cidade ou numa floresta, numa selva? 
Gulliver: O quê? 
P.P.: O homem da história passeava onde? Na cidade ou numa floresta? 
Gulliver: Na cidade? 
Ulisses: Eu sei, eu sei! É na selva, Gulliver! [...] 
P.P.: Por que a selva se chamava Selva do Feitiço? 
Alice: Porque a bruxa fazia os feitiços na selva [...]. 
P.P.: Quem jogou o feitiço no homem? (Voltados para Aurora, perguntamos 
com sinais e em seguida mostramos uma folha com a imagem de um 
monstro e de uma bruxa. A aluna apontou para a bruxa e fez o sinal) [...]. 
P.P.: Qual foi o feitiço? O homem virava o quê? 
Vários: Onça! 
P.P.: Olha, que legal! Visconde respondeu em LIBRAS! [...]. 

(OLIVEIRA, 2015) 

 

Na ocasião, observávamos a coerência nas respostas dadas e as relações 

estabelecidas entre as diferentes atividades para a atribuição de sentidos aos textos 

lidos, assim como relacionávamos os textos com experiências e conhecimentos dos 

alunos, propondo questões de interpretação e ressonância pessoal exemplificadas 

nos roteiros que constam nos apêndices H e I.  

De modo geral, consideramos que a partir dos procedimentos e recursos de 

acessibilidade adotados foi possível oferecer possibilidades para que os alunos da 

turma B-612, com e sem deficiência, pudessem ler textos do livro. 

Assim, ao concluir a descrição do primeiro bloco de oficinas, ressaltamos, 

ainda, as interações ou leituras que os alunos fizeram uns dos outros no decorrer do 

processo interventivo. Quanto a isto, conforme foi apresentado ao longo dessa 

análise, observamos uma significativa interação entre os estudantes, que, 

reconhecendo suas diferenças e interessando-se por explorar as formas de ver 

pelos olhos dos outros, de conhecer uma nova língua e de experimentar novas 
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possibilidades de ler um texto, dinamizaram as relações de cooperação e 

possibilitaram significativas trocas ao compartilharem atividades com outros 

(STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

No próximo tópico, passamos a descrever e analisar a quarta e última oficina, 

na qual promovemos o encontro de uma das crianças autora do livro Contando 

contos e ouvindo histórias com seus leitores. 

 

4.2. O ENCONTRO DE DUAS CULTURAS: OS LEITORES E A CRIANÇA-AUTORA 

 

Para darmos início, recuperamos mais uma receita que aborda um tema 

cotidiano de forma familiar, mas marcada por um discurso singular expresso pelo 

olhar do poeta. Trata-se do poema RECEITA de tocar o outro, de Roseana Murray 

(1999, p. 34): 

 
porteira aberta 
para o universo 
cada um é único [...] 
tocar o outro 
em sua alma 
como se fosse 
uma flauta. 

 

Sua leitura nos provoca um olhar distanciado que oportuniza a revisão de 

questões relacionadas à nossa compreensão do outro e de sua importância em 

nossa constituição como sujeitos, sugerindo uma perspectiva de respeito e 

consciência da singularidade de cada um. 

Para Bakhtin (2011), o sujeito é constituído socialmente e é essa interação 

com o outro que o singulariza. Pois, a forma como ele olha para o mundo, julga, 

avalia, pensa, advém de sua constituição como sujeito histórica e socialmente 

posicionado. Nessa perspectiva, nós temos necessidade do outro para nossa 

constituição humana porque o outro é quem nos designa. E esse outro não se 

restringe a um interlocutor, mas refere-se ao que está fora de nós e com que/quem 

interagimos. São a cultura, o mundo, as pessoas com que convivemos, os livros que 

lemos, os programas a que assistimos e, até, nós mesmos em outro momento, em 

nossos pensamentos, etc. Essa designação que o outro nos faz ocorre sempre em 

contextos, em processos de alteridade. 
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Até aqui os processos de acessibilidade configuraram-se como de mediação 

através do qual procuramos estabelecer relações dialógicas entre os alunos leitores 

e as crianças autoras do livro a partir da leitura dos textos. Dando continuidade, 

descrevemos e analisamos a quarta e última oficina que, conforme anunciado no 

capítulo de metodologia, foi planejada com a finalidade de promover o encontro 

entre esses sujeitos.  

Para tanto, conseguimos contatar três crianças-autoras58 e solicitamos a 

autorização dos responsáveis para convidá-las a participar da última oficina. Todos 

concordaram, com exceção de uma criança. As outras duas aceitaram prontamente 

e demonstraram empolgação diante da possibilidade de conhecer pessoas que 

leram o livro que elas haviam escrito. Assim, os acordos foram feitos para organizar 

o deslocamento das crianças. Contudo, no dia marcado uma delas não pôde 

comparecer por motivos familiares e apenas a criança autora do texto escolhido para 

a última oficina, doravante denominada de Polegarzinha, foi conosco para a Escola 

Monteiro Lobato. 

No caminho, Polegarzinha relatou que estava ansiosa para conhecer a turma 

que estava lendo seu livro, que ficou feliz por aqueles alunos terem escolhido a sua 

história e que estava preocupada por seus colegas não terem ido e, segundo 

palavras dela: “Agora, só eu que vou falar sobre o nosso livro! Será que eles vão 

gostar?” (POLEGARZINHA apud OLIVEIRA, 2015). Não sabemos se sua 

preocupação era se iriam gostar do livro, dela ou dos dois. Mas em seu discurso 

percebemos sua apreensão em relação ao olhar e ao julgamento do outro, 

exemplificando o que Bakhtin (2011, p. 373-374) afirma. 

 

Tudo o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo 
exterior à minha consciência pela boca dos outros (da minha mãe, etc.), 
com sua entonação, em sua tonalidade valorativa-emocional. A princípio, eu 
tomo consciência de mim através dos outros: deles eu recebo as palavras, 
as formas e a tonalidade para a formação da primeira noção de mim 
mesmo. 

 

 

                                                             
58

 Até 2015 o NEI/CAp/UFRN atendia até o 3º ano do Ensino Fundamental. Por isso, em 2014, a 
turma que havia produzido o livro não estudava mais na escola e estavam matriculados em diversas 
instituições da nossa cidade. Sendo assim, não foi possível estabelecer contato com outras crianças 
autoras. O convite foi feito à autora do texto escolhido pela turma B-612 na primeira oficina e a outros 
dois autores que estudavam na mesma turma que ela. 
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Esse discurso de curiosidade no tocante ao olhar valorativo do outro 

encontrou correspondência nas colocações de alunos da turma B-612 expressos 

nas rodas de conversas das primeiras oficinas, como destacado no trecho a seguir.  

 

 

 
Oficina 03. Roda de conversa 
 
P. P.: Então, na próxima oficina eu vou trazer duas crianças que 

escreveram histórias do livro para elas conversarem com vocês...  
Hércules: Elaine, Elaine (Interrompendo). 
P. P.: Diga. 
Hércules: (Inaudível) 
Alice: Não! Já quer namorar com a menina? 
P. P.: Não entendi. Repita, por favor. 
Hércules: Elaine, você acha que elas vão achar a gente bonito? (Vários 
outros riem). 
P.P.: Com certeza. Mas mesmo que elas achem vocês bonitos, elas não 
vão vir para namorar. 
Hércules: Pelo menos 5%? [...] 
Marcelo: Você ainda vem? Vai trazer elas mesmo? 
P.P.: Eu já disse que se tudo der certo, eu venho na próxima semana. 
Emília: E a história que a gente escolheu? 
P.P.: Uma delas é a menina que escreveu a história A maldição das irmãs 
Powerptrattzs. 

 

Ainda que por motivações distintas, tanto por parte da criança autora quanto 

dos alunos leitores, suas falas apontaram para o fato de que nos percebemos 

considerando a ótica dos outros em relação a nós, e a recíproca é verdadeira.  

No roteiro inicial da oficina, procuramos manter os momentos de antes, 

durante e depois da leitura já propostos nas anteriores, com poucas alterações em 

relação a essas59. Entretanto, esse foi o dia com maior número de intercorrências, 

as quais suscitaram a necessidade de flexibilização do que fora planejado. 

Como já apontamos, a falta de transporte para prover o deslocamento das 

professoras até a escola alterou as datas programadas para o desenvolvimento das 

oficinas. Por isso, a quarta ocorreu no último dia de aula, o qual foi destinado à 

aplicação das provas finais. Tal configuração modificou a rotina de toda a escola e, 

por conseguinte, da oficina. 

A primeira dificuldade enfrentada relacionava-se ao fato de os alunos saírem 

da sala de aula à medida que terminavam suas provas. Por esse motivo, não 

pudemos realizar a atividade no primeiro horário. Tivemos que esperar a chegada 
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A estrutura proposta para a quarta oficina pode ser revista no quadro 06. 



136 

 

paulatina de todos ao salão para, então, darmos início à atividade. Como as outras 

duas turmas também estavam sendo liberadas, houve certo ruído provocado pela 

movimentação de alguns alunos, mas também despertou o interesse de muitos 

outros, que após nosso convite juntaram-se à turma B-612 e compartilharam 

conosco daquele momento.  

Mais um contratempo enfrentado foi que as professoras não puderam 

participar, observando e avaliando os encaminhamentos dados. Por isso, tivemos 

poucas apreciações a respeito dessa oficina nas entrevistas realizadas com as 

docentes. 

Outra alteração significativa foi que o tempo cedido precisou ser reduzido 

para quarenta minutos. Com isso, tivemos que suprimir, no momento antes da 

leitura, o estabelecimento de previsões e a formulação de perguntas sobre o texto a 

partir da exploração do título e da ilustração correspondente, assim como o 

levantamento de conhecimentos e ideias prévias sobre a temática da narrativa. 

Depois da leitura, não tivemos tempo para propor questões de interpretação e 

ressonância pessoal via discussões coletivas e precisamos abreviar 

significativamente a roda de conversa para comentar a atividade. 

Nesse contexto, a oficina foi realizada após o momento de intervalo. Como já 

estávamos na escola com Polegarzinha, nós a apresentamos informalmente aos 

alunos do grupo e intermediamos as primeiras conversas. Assim que foi possível, 

nos afastamos discretamente e observamos a interação da criança-autora com os 

leitores de seu livro. De início, a relação mostrava-se formal, marcada por certo 

distanciamento que parecia delimitado pelas posições ocupadas como autor e leitor. 

Enquanto os meninos demonstravam timidez e euforia, rindo de longe e evitando 

aproximação, as meninas, principalmente, enalteciam a visitante pelo fato de ter 

participado da escrita de um livro: “Você ainda é criança e já escreveu um livro!” 

(EMÍLIA apud OLIVEIRA, 2015); “Que bom que você veio. Tinha gente que achava 

que você não vinha” (NARIZINHO apud OLIVEIRA, 2015).  

Por outro lado, a criança autora queria saber a opinião daqueles leitores a 

respeito do livro, do seu texto, se o aluno cego havia gostado ou conseguido ler. 

Apesar de ter participado da produção de livros com textos autorais no NEI/ 

CAp/UFRN no 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, Polegarzinha não tinha 

vivido a experiência de ver um desses livros circulando em ambientes fora da 

escola. Suas palavras demostraram que ela parecia satisfeita por aquele livro ter 
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alcançado o outro que estava no horizonte da sua turma quando se propuseram a 

produzir Contando contos e ouvindo histórias. Ela comentou: “Que legal, professora. 

Todo mundo (referindo-se aos outros autores) vai gostar de saber que o nosso livro 

veio para uma criança cega mesmo.” (POLEGARZINHA apud OLIVEIRA, 2015). 

Nesse sentido, lamentamos que Polegarzinha não tenha conhecido Pedrinho60. 

Nesse sentido, compartilhamos com ela informações sobre o contato do aluno com o 

livro em braile e sua satisfação ao manusear um livro diferente dos que ele conhecia 

da biblioteca de sua escola “que não têm nada”. 

Alice quebrou aquele primeiro momento de estranhamento ao trazer vários 

bambolês e convidar todas para brincar. Logo, a relação entre autor-leitor 

transformou-se em relação entre colegas que compartilham uma brincadeira. 

Após o intervalo, nos organizamos no salão à espera da turma B-612. 

Começamos a oficina apresentando Polegarzinha ao grupo todo. Aurora e Gulliver 

ainda não haviam chegado porque estavam fazendo prova. Não pudemos esperar 

mais porque nosso tempo estava finalizando, já que havíamos retardado 20 minutos, 

aguardando a chegada dos alunos. Entretanto, enquanto anunciávamos a proposta 

de atividades para o dia e explicávamos a ausência da outra autora, esse dois 

alunos chegaram, foram cumprimentados e tomaram seus lugares no semicírculo. 

 No momento em que Polegarzinha ia começar a ler sua história, alguns 

alunos das outras turmas circulavam pelo salão e outros observavam o que 

fazíamos. Então, fizemos mais uma pausa na oficina e convidamos todos para 

participarem conosco daquele momento de leitura. Poucos recusaram. Sendo assim, 

tomamos mais algum tempo para acomodar todos e para fazer uma breve 

contextualização da atividade. 

 Em virtude dessas alterações, precisamos fazer ainda outro corte no roteiro 

planejado, não sendo possível garantir a conversa entre a turma e a criança-autora. 

Só então, Polegarzinha pôde, enfim, ler sua história para todos. Paralelo a essa 

leitura, nos posicionamos em frente à Aurora e reproduzimos o texto utilizando sinais 

e gestos que permearam as oficinas anteriores. Ao final, houve um breve momento 

de interação entre a criança-autora e os alunos da Escola Monteiro Lobato. Uma 

criança da comunidade que também participou daquele momento se pronunciou. 
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 Lembramos que o aluno cego não esteve presente nas 3ª e 4ª oficinas. 
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Oficina 04 
 
P.P.: E alguém quer comentar mais alguma coisa ou fazer alguma pergunta 
para Polegarzinha?  
Criança da comunidade: Eu quero. 
P.P.: Ok. Pode dizer. 
Criança da comunidade: Eu acho que ela contou a história muito bem. [...] 
P.P.: Quando esse livro for reproduzido, nós vamos trazer um para ficar 

aqui na escola de vocês. Ok? 
Criança da comunidade: Professora, e você também pode trazer um livro 

desse para Escola X? 
P.P.: Você estuda na Escola X? 
Criança da comunidade: É. Eu queria levar um pra lá. [...] Ele é cheio de 
pontinhos. 
Emília: Isso é braile. 
P.P.: Pra que serve esses pontinhos no livro? 
Emília: Pra Pedrinho ler... 
(OLIVEIRA, 2015). 

 

O episódio acima reflete a curiosidade despertada em várias crianças que 

entraram em contato com a escrita braile pela primeira vez naquele dia, reforçando o 

argumento de Graeff, Fernandes e Closs (2013, p.134) quanto à 

importância/possibilidade de que recursos de acessibilidade “sejam tratados como 

semióforos portadores de valor simbólico” na difusão de uma cultura de 

acessibilidade. 

Por fim, para o fechamento do processo investigativo, organizamos um lanche 

coletivo com bolo e refrigerante preparado para a turma B-612, mas compartilhado 

com todos que foram “incluídos” na oficina. E ainda na hora das despedidas os 

sujeitos envolvidos comentaram acerca daquele momento. 

 

Dorothy: Você conta muito bem. 
Polegarzinha: Obrigada. 
Aladim: Até as outras salas quiseram ouvir! 
Emília: Você gostou de fazer esse livro? Você e seus amigos? 
Polegarzinha: Ah... Todo mundo gostou. Principalmente da hora de gravar 
[...]  
Emília: Aposto que sua escola é muito mais bonita do que essa. 
Polegarzinha: Mas aqui tem muito mais espaço bom de brincar. 

(OLIVEIRA, 2015) 

 

Presenciar esse momento fez ressoar em nossa mente as palavras de 

Bakhtin (2011, p. 366. Grifo do autor): “Nesse encontro dialógico de duas culturas, 

elas não se fundem nem se confundem; cada uma mantém a sua unidade e a sua 

integridade aberta, mas elas se enriquecem mutuamente.” 
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Na perspectiva desse enriquecimento mútuo, destacamos dois aspectos que 

reverberaram desse encontro entre duas culturas.  

O primeiro, não por ordem de importância, diz respeito à repercussão gerada 

entre o grupo, pelo fato do livro ter sido escrito por crianças. A esse respeito, a 

professora Sylvia constata: 

 

E eles, quando chegaram na tua aula, lá tinha data show, sim. Lá tinha e 
tem, mas você trouxe uma história diferente, onde as próprias crianças 
produziram o livro e depois contaram pra eles como produziram e como elas 
fizeram. E como foi encaminhado. [...] Hoje, tendo contato ainda com essas 
crianças, de vez em quando ainda vou lá, elas ainda dizem que, como 
Narizinho, como Bela, como Emília, como Alice: “Professora, aquela 
professora ainda vai voltar?”. Aquilo ali foi uma motivação tão grande! Foi, 
tipo assim, um balanço forte neles. (SYLVIA, 2015). 

 

Em outro momento já relatado no tópico anterior, a professora Sylvia revelou 

que Emília e suas colegas perguntaram: “Como é que eu posso fazer um livro em 

braile?”. Essa aluna, especificamente, demonstrou entusiasmo frente a essa 

realidade de que crianças poderiam escrever livros e comentou, certa vez, na hora 

do intervalo, que ela também gostava de escrever histórias e que iria juntar várias 

para fazer um livro também. As interações com Polegarzinha possibilitaram 

alterações na imagem construída do outro como autor de histórias. O encontro com 

esse outro suscitou provocações e o alargamento da perspectiva de Emília e de 

outros alunos em relação a si mesmos como sujeitos capazes de produzir histórias. 

Na mesma direção, em relação à Polegarzinha, o encontro com os leitores 

reais do livro produzido desencadeou reflexões interessantes. Quando retornávamos 

da oficina, ela relatou: 

 

A gente fez o livro para crianças cegas. Mas lá nessa escola todos leram o 
nosso livro. Não tinha só um menino cego. Aquela menina surda e o outro 
grande também podiam ler. [...] Amanhã eu vou contar para Maria

61
. Ela vai 

gostar. Mas acho que ela vai ficar triste porque não foi. [...] Eu acho que 
todos os livros do NEI deviam ser em braile e para as outras crianças 
também (referindo-se às crianças com deficiência) (OLIVEIRA, 2015). 

 

O trecho acima manifesta a atribuição de valor que a criança-autora passou a 

dar às demandas de crianças com deficiência, destacando que os futuros livros 

produzidos em sua escola anterior deveriam ser pensados considerando as 

necessidades dessa pessoa. Sua preocupação parece ecoar as vozes de iniciativas 

                                                             
4 
Nome fictício para a criança autora que não pôde participar.  
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que emergem voltadas para questões de acessibilidade para leitura, como objetiva o 

Projeto Todas as Pessoas Têm Direito de Conhecer Todas as Histórias – Livro e 

Leitura Acessíveis para Infância Brasileira, estruturado pela ONG Escola de Gente. 

Nosso sincero desejo e expectativa, ao finalizarmos esse processo de 

intervenção, é que as experiências vivenciadas ressoem na vida de Polegarzinha, de 

cada aluno da turma B-612 e de suas professoras, que pareceram afetados 

com/pela ideia de que todas as pessoas têm direito de conhecer todas as histórias e 

podem fazê-lo se lhes forem garantidas as condições de acesso e acessibilidade. A 

fim de que estes se posicionem e multipliquem, em suas relações dialógicas, 

sementes de uma cultura de acessibilidade para leitura. 

Face às alterações em relação ao que havíamos planejado para essa oficina, 

mas não foi possível realizar, reconhecemos o tensionamento entre os cronotopos 

da escola e o cronotopo da pesquisa estabelecendo os limites e as possibilidades da 

atividade relatada. A perspectiva bakhtiniana de cronotopo expressa a relação 

indissolúvel entre espaço e tempo. Casado Alves (2012, p.313) recorre a essa 

concepção com o intuito de compreender as singularidades da sala de aula, 

destacando que isso “implica, necessariamente, pensar as relações tempo-espaço 

como constitutivas das interações e como construções de linguagem”. 

No momento da quarta oficina de leitura, para a escola e para a pesquisa 

essas relações eram dissonantes. Entretanto, não tínhamos álibi diante das 

interações que emergiram a partir daquelas condições concretas. Ocupamos um 

lugar único que nos convocava a agir de forma concreta e intencional, assumindo 

uma postura de responsibilidade. Recorremos a Sobral (2014, p.20) para explicar 

esse conceito proposto por Bakhtin. 

 

“Responsibilidade” requer explicação. Trata-se de um neologismo em língua 
portuguesa que proponho com o objetivo de traduzir o termo russo, não 
neológico otvetstvennost’i, que une responsabilidade, o responder pelos 
próprios atos, à responsividade, o responder a alguém ou a alguma coisa. O 
objetivo é designar por meio de uma só palavra tanto o aspecto responsivo 
como o da assunção da responsabilidade do agente pelo seu ato, um 
responder responsável que envolve necessariamente um compromisso 
ético do agente.  

 

A partir dessa compreensão, considerando o aspecto pedagógico, nós fomos 

convocados a dar “respostas com responsabilidade” ao outro que se preparou para 

conhecer seus leitores e contar-lhe a história que escreva; àqueles que, desde a 
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primeira oficina ansiavam por ouvir determinada história que fora a única que eles 

mesmos haviam escolhido; assim como aos outros que nos circundavam parecendo 

curiosos e interessados por saber e participar daquele momento. Não seria ético 

omitir-se e frustrar tantas expectativas. 

Sendo assim, apesar de considerarmos que as circunstâncias foram bastante 

adversas pela perspectiva do cronotopo da pesquisa e pensarmos que a atividade 

fora muito comprometida, nos posicionamos no sentido de procurar garanti-la, ainda 

que fosse o mínimo possível nas condições disponíveis. Assim fizemos. E qual não 

foi nossa surpresa quando ao analisarmos para esse momento numa dimensão 

exotópica com a proposição de dar-lhe acabamento e encontrarmos dados 

relevantes que foram compartilhados nesta análise. 

Para concluir a leitura que fizemos desse processo, compartilhamos mais 

uma história que nos vem pela voz de Walter Benjamim, intitulada “O rei e a 

omelete”. Apesar da citação extensa, acreditamos ser relevante para nossas 

conclusões, por isso a apresentamos na íntegra. 

 

Era uma vez um rei que chamava de seus todo o poder e todos os 
tesouros da Terra, mas apesar disso não se sentia feliz, e a cada ano se 
tornava mais melancólico. Então, um dia, mandou chamar seu cozinheiro 
predileto e lhe disse: 

“Por muito tempo tens trabalhado para mim com fidelidade e me tens 
servido à mesa as mais esplêndidas iguarias, de modo que te sou 
agradecido. Porém, desejo agora uma última prova do teu talento. Deves 
me fazer uma omelete de amoras igual àquela que saboreei há 50 anos, em 
minha mais tenra infância. Naquela época meu pai travava guerra contra 
seu perverso inimigo a oriente. Este acabou vencendo, e tivemos de fugir. E 
fugimos, pois, noite e dia, meu pai e eu, através de uma floresta escura, 
onde afinal acabamos nos perdendo. Nela vagamos e estávamos quase a 
morrer de fome e fadiga, quando, por fim, topamos com uma choupana. Aí 
morava uma velhinha que amigavelmente nos convidou a descansar, tendo 
ela própria, porém, ido se ocupar do fogão. Não muito tempo depois estava 
à nossa frente a omelete de amoras! Mal tinha levado à boca o primeiro 
bocado, senti-me maravilhosamente consolado, e uma nova esperança 
entrou em meu coração. Naqueles dias eu era muito criança e por muito 
tempo não tornei a pensar no benefício daquela comida deliciosa. Já era rei 
quando mais tarde mandei procurá-la. Vasculhei todo o reino. Não se achou 
nem a velha nem qualquer outra pessoa que soubesse preparar a omelete 
de amoras. Agora quero que atendas este meu último desejo: faze-me 
aquela mesma omelete de amoras! Se o cumprires, farei de ti meu genro e 
herdeiro de meu reino. Mas, se não me contentares, deverás morrer.” 

Então o cozinheiro disse: 
“Majestade, podeis chamar logo o carrasco. Conheço, é verdade, o 

segredo da omelete de amoras e todos os seus ingredientes, desde o trivial 
agrião até o nobre tomilho. Sei empregar todos os condimentos. Sem 
dúvida, há também o verso mágico que se deve recitar ao bater os ovos, e 
sei que o batedor de madeira de buxo deve ser sempre girado num só 
sentido. Contudo, ó rei, terei de morrer! Minha omelete não vos agradará ao 
paladar. Jamais será igual àquela que vos veio pelas mãos da velhinha. 
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Pois como haveria eu de temperar a coisa com aquilo tudo que nela 
desfrutastes e que vos deixou, senhor, a impressão inesquecível? Faltará o 
perigo da batalha e o seu picante sabor, a proximidade do pai na floresta 
desorientadora, a emoção e a vigilância do fugitivo perdido. Não será 
omelete comida com o sentido alerta do perseguido. Não terá o descanso 
no abrigo estranho e o calor do fogo amigo, a doçura da inesperada 
hospitalidade de uma velha. Não terá o sabor do presente incomum e do 
futuro incerto.” 

Assim falou o cozinheiro. O rei, porém, calou-se um momento e não 
muito depois consta haver dispensado dos serviços reais o cozinheiro, rico 
e carregado de presentes (BENJAMIM, 2009)

62
. 

  

O trabalho que ora apresentamos não tem a pretensão de suprir o desejo do 

rei de encontrar a receita da omelete de amoras que ele considerou perfeita, ou seja, 

não temos a visão de que a proposta desenvolvida satisfará o desejo de professores 

de encontrar a receita/resposta para promover leitura considerando uma prática 

inclusiva. Pois, assim como as condições reais e singulares em que o rei comera sua 

omelete é que lhe conferiram um sabor único, impossível de se repetido ainda que 

fossem usados os mesmos ingredientes e passos na preparação de outra omelete, 

as experiências no desenvolvimento dessa pesquisa estão no plano do irrepetível, 

quanto ao sabor/aos resultados/aos impactos vivenciados, mas podem contribuir na 

construção de sínteses teórico-metodológicas para pensar a acessibilidade para a 

leitura em outros contextos. Sobral (2014, p. 11) ratifica essa compreensão 

afirmando: 

 

Toda pesquisa que envolve o estudo dos atos humanos envolve dois 
planos, a saber, os dos atos concretos, irrepetíveis, praticados por sujeitos 
concretamente definidos, e o dos atos como atividade, ou seja, daquilo que 
é comum e que é, portanto, repetível, entre os vários atos da atividade. 

 

 Isto posto, o desafio volta-se para a busca de equilíbrio em reconhecer a 

especificidade sem, no entanto, desconsiderar as contribuições dos aspectos 

comuns a vários atos. Sobral (2014) ressalta que tal compreensão relaciona-se com 

concepções bakhtinianas ao atribuir aos eventos um caráter de unicidade. Nesse 

sentido, a pesquisa desenvolvida constituiu-se como um evento histórico singular 

construído a partir de relações dialógicas e alteritárias entre os sujeitos envolvidos. 

 Nesse percurso ouvimos vozes, construímos sentidos e nos constituímos 

diferentes de quando iniciamos este processo. Como humanos, buscamos nos 

concluir, mas o encontro com o outro nos faz inconclusos. Esse movimento é 
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 Disponível em: < https://omeletedeamoras.wordpress.com/tag/walter-benjamin/>. Acesso em: 13 
nov. 2015. 
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benéfico na medida em que os outros nos “alargam” e não permitem que nos 

completemos, nos impulsionando sempre a buscar algo novo e esse “inacabamento 

de que nos tornamos consciente nos fez(/faz) seres éticos” (FREIRE, 2014, p. 58, 

acréscimo nosso). Isso é pesquisa, é aprendizado.  
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5 CONSIDERAÇÕES  

 

O Coelho Branco colocou seus óculos. “Por onde devo começar, se Vossa 
Majestade me permite?”, ele perguntou.  
“Comece pelo começo”, disse o Rei com muita gravidade, “e siga até o fim: 
daí pare.” 

Lewis Caroll 

 

Retomando o conselho do rei, acreditamos que chegou a hora de parar. 

Chegamos ao momento de finalizar o estudo que nos foi possível construir a 

partir das nossas vivências, dos nossos estudos, com os sujeitos que encontramos, 

sob a ótica que delimitamos e pela abordagem metodológica que adotamos. Nesse 

sentido, reconhecemos que nosso texto não se constitui como palavra final a 

respeito da temática abordada. É uma palavra a mais nessa teia de comunicação. 

Mas, também, temos consciência que contribuímos para construção dessa cadeia 

enunciativa, abordando aspectos, possibilidades e relações que não foram possíveis 

a outros estudos, não por demérito, mas, tão somente, em virtude de não estarem 

situados em nossa posição, nesse dado momento e contexto únicos. 

Com a realização deste trabalho, desenvolvemos um processo de mediação 

pedagógica com vistas à acessibilidade para leitura do livro Contando contos e 

ouvindo histórias, e no decorrer dos capítulos anteriores, apresentamos questões e 

temáticas pertinentes à compreensão da pesquisa realizada. Nesse sentido, 

destacamos a motivação e o contexto que a geraram, as bases teóricas que a 

fundamentam, o percurso metodológico empreendido e as análises dos dados 

construídos. Na continuidade, assinalamos desafios, limites e possibilidades 

vivenciados na implementação da proposta para acessibilidade do referido livro.  

Dentre os principais desafios e limites enfrentados, destacamos o processo de 

definição do campo empírico, associado à mudança do lócus investigativo e, em 

decorrência deste fato, o redimensionamento do objeto de pesquisa; o tempo exíguo 

para desenvolvimento da pesquisa e a impossibilidade de pensar na continuidade da 

intervenção no ano seguinte, em virtude da saída de alguns alunos que compunham 

aquele grupo e da perspectiva de entrada de novos integrantes advindos de outra 

turma; a emergência63 da necessidade de produzir outros recursos e procedimentos 

para atender às demandas da nova circunstância, assim como a dificuldade de 
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 Emergência pensada tanto no sentido de emergir/surgir novas demandas, como no sentido de 
urgência para produção dos novos recursos. 
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planejar o processo interventivo junto às professoras da turma, sendo possível 

apenas o compartilhamento dos roteiros planejados e a avaliação das ações 

desencadeadas. 

A partir das reflexões sobre as análises realizadas, refletimos sobre 

possibilidades e desdobramentos resultantes desse estudo. 

Sob essa vertente, verificamos a importância de que sejam oferecidas novas 

formas de acesso à leitura que possibilitem superar as limitações do livro impresso 

em tinta entre alunos com deficiência. Constatamos que não basta fomentar a 

produção editorial e distribuição de livros em formatos acessíveis, o que tem sido 

inicialmente possibilitado através de políticas públicas para promoção da leitura em 

escolas e bibliotecas brasileiras. É igualmente importante discutir a democratização 

do acesso a esses materiais e disseminar uma cultura de leitura com acessibilidade, 

especialmente em se tratando de contexto escolar inclusivo.  

Pois, o outro que não vê, que não escuta e/ou ainda não lê com autonomia 

necessita que lhes sejam garantidas as condições de acessibilidade. Isso implica um 

dever ético de buscar alterar o quadro de exclusão ainda existente, mesmo que 

ainda não seja possível superá-lo totalmente, ampliando as possibilidades de 

apresentar o texto de forma acessível. 

Assinalamos que os princípios da audiodescrição, acompanhados da 

proposição intencional de interações entre videntes e não videntes, contribuíram 

satisfatoriamente para o desenvolvimento de processos de acessibilidade para 

leitura das imagens do livro Contando contos e ouvindo histórias em contexto 

escolar que se pretende inclusivo. Agora, sim, podemos dizer que falamos das 

imagens! Além disso, esse exercício de descrição também se constituiu como 

importante estratégia de antecipação para leitura tanto para o aluno cego quanto 

para os demais, ampliando as possibilidades para atribuição de sentidos aos textos 

explorados. 

Entendemos também que, articulando os recursos e procedimentos 

empregados à luz da produção teórica concernente ao tema, foi possível aprofundar 

e sistematizar a compreensão quanto às contribuições de uma abordagem 

multissensorial, beneficiando o desenvolvimento da capacidade leitora dos alunos, 

considerando todos os sujeitos partícipes do grupo sem desvalorizar as diferenças e, 

por conseguinte, as demandas específicas de cada um. 
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Destacamos, ainda, o processo de “refração” de sentidos do código braile e 

da LIBRAS vivenciado pelos alunos da turma B-612 a partir do contato inicial com 

tais recursos, constituindo-se como semióforos para difusão de uma “cultura de 

acessibilidade” naquele contexto. Nesse sentido, consideramos salutar que os 

alunos dessa turma, quiçá de toda escola, tivessem oportunidades sistematizadas 

para aprendizagem da LIBRAS e para maior aproximação com o código braile, 

especialmente Aurora e Pedrinho, respectivamente. 

Outro aspecto refere-se à atuação dos professores como mediadores no 

desenvolvimento de processos que permitam acessibilidade para leitura, tendo em 

vista a participação de todos os alunos, especialmente em circunstâncias nas quais 

os diferentes formatos de livro acessível não sejam suficientes para o alcance de tal 

objetivo. Por conseguinte, acreditamos que, a partir da mediação pedagógica 

consciente e intencional, são criadas situações em que todos os alunos podem 

participar das atividades a fim de que o conhecimento possa ser ressignificado e 

ampliado. Dessa maneira, torna-se necessário pensar em processos de formação 

continuada voltados para essa demanda, com o intuito de qualificar a ação 

pedagógica tanto do ponto de vista procedimental quanto teórico, provendo 

anteparos que permitam ir além de uma dimensão instrumental e compreendam a 

perspectiva do direito à cultura, aos seus artefatos, o que inclui o livro.  

Ressaltamos que a série de imprevistos ocorridos no final do ano letivo na 

Escola Monteiro Lobato interferiu no processo de intervenção, especialmente no 

desenvolvimento da quarta oficina, haja vista o tensionamento entre os cronotopos 

da escola e da pesquisa. Tal situação está relacionada com a dimensão qualitativa 

da nossa pesquisa. Pois, entendemos que ao optarmos por um estudo que 

considera o outro como sujeito partícipe nesse processo e não como um objeto de 

investigação, precisamos, necessariamente, reconhecer que não estamos no 

controle das situações/relações e, por conseguinte, os limites e as possibilidades 

não podem ser definidos a priori. Disso decorre o caráter singular e irrepetível da 

pesquisa em ciências humanas. 

Acreditamos que o processo investigativo desenvolvido proporcionou um 

diálogo com a realidade apresentada na escola e os estudos acadêmicos 

produzidos, permitindo gerar contribuições no campo científico e social. Para o 

campo cientifico, estamos conscientes de que as reflexões suscitadas sugerem a 

necessidade de ampliação e aprofundamentos em relação às possibilidades e 
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condições de acesso e acessibilidade para leitura em contexto escolar inclusivo. Por 

isso, ressaltamos a necessidade de pesquisas que aprofundem questões 

específicas, articulando leitura e acessibilidade, com o intuito de estreitar relações 

entre as temáticas, de forma a provocar reflexões concernentes a propostas de 

educação que, efetivamente, considerem todos. 

No campo social, consideramos que discutir elementos da prática analisada, 

fundamentados em concepções teóricas, constitui-se como uma oportunidade para 

organização de sínteses e conhecimentos que permitem pensar a interface leitura, 

acessibilidade e inclusão escolar e, redimensionados, esses resultados podem servir 

a outras experiências. Não como receitas pedagógicas, mas como referências 

teórico-metodológicas que comportam novas possibilidades de vivências em outros 

contextos. 

Diante do exposto, entendemos que o compromisso em possibilitar 

acessibilidade para leitura em contexto escolar que se orienta pela perspectiva da 

educação inclusiva cooperou para viabilizar experiências leitoras, através de 

atividades não excludentes, sem desconsiderar as especificidades das/dos 

crianças/alunos. 

Como possíveis desdobramentos deste estudo, apontamos para um 

aprofundamento acerca das contribuições dos princípios do Desenho Universal 

como perspectiva para viabilizar a participação de todos os alunos, assim como para 

a importância da atuação do mediador de leitura na promoção de práticas de leitura 

que considerem a diversidade de potenciais leitores. 

Por fim, almejamos que este trabalho contribua para alimentar o debate, 

abrindo espaço para novas reflexões acerca do tema em questão para que a leitura 

seja, de fato, acessível a todos.  
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APÊNDICE A 

CARTA DE INFORMAÇÃO - modelo destinado à direção da escola  

 

Estamos realizando uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN, intitulada “A leitura do livro Contando Contos e Ouvindo Histórias 

em contexto escolar inclusivo: da intenção à realidade” (título provisório), produzido 

por crianças do 3º ano A, matutino, do Núcleo de Educação Infantil – 

NEI/Cap/UFRN. 

O objetivo da pesquisa é refletir sobre os limites e possibilidades de leitura do 

livro Contando Contos e Ouvindo histórias em contexto escolar inclusivo.  

Participar desta pesquisa é uma opção e, no caso de não aceitar ou desistir 

em qualquer fase da pesquisa, fica assegurado que não haverá perda de qualquer 

direito ou benefício na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.  

Caso aceite participar desta pesquisa, gostaríamos que tomasse 

conhecimento deste conjunto de dados:  

a) Sua participação fornecerá informações sobre a escola. 

b)  Permissão para que se realize a pesquisa na escola. 

c)  Suas respostas serão mantidas confidenciais. 

d) Os nomes dos participantes da pesquisa serão omitidos, sendo de caráter 

sigiloso. 

e) O livro mencionado será utilizado como material pedagógico em sala de aula 

para o desenvolvimento de oficinas de leitura. 

f) A participação nesta pesquisa não oferece riscos à saúde física ou mental dos 

participantes.  

g) Em se tratando de pesquisa científica, temos a intenção de que os dados 

analisados da mesma sejam publicados em revistas científicas 

especializadas, omitindo-se o nome do respondente (ou de outras pessoas 

mencionadas), ou qualquer outra informação que possa identificá-lo. 

h) Você tem a garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou 

esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa. 

i) Você tem o direito de deixar de responder quaisquer perguntas 
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j) Você tem o direito de retirar seu consentimento ou interromper sua 

participação a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

 

 

 

 

 

_____________________________________  

Assinatura da Direção  

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

Elaine Santana de Oliveira 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Jefferson Fernandes Alves 
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APÊNDICE B 

CARTA DE INFORMAÇÃO AOS PAIS/RESPONSÁVEIS 

 

Estamos realizando uma pesquisa pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN, intitulada “A leitura do livro Contando Contos e Ouvindo Histórias 

em contexto escolar inclusivo: da intenção à realidade” (título provisório). 

O objetivo da pesquisa é refletir sobre os limites e possibilidades de leitura do 

livro Contando Contos e Ouvindo histórias, produzido por crianças do 3º ano A 

matutino, do Núcleo de Educação Infantil – NEI/CAp/UFRN, em contexto escolar 

inclusivo.  

Esse estudo consiste no desenvolvimento de situações pedagógicas para a 

leitura do livro pelas crianças da turma multisseriada de 4º e 5º anos em que seu 

filho (a) estuda. Ele envolve observações e registros em vídeo. As crianças não 

serão solicitadas a realizar nenhuma atividade especial, nem fazer nada diferente do 

cotidiano de uma sala de aula. As atividades serão desenvolvidas no horário normal 

de aulas de sua criança.  

Como parte da abordagem ética deste estudo, asseguro-lhe que: 

 As crianças realizarão as atividades de aprendizagem de maneira 

usual; 

 As crianças não serão identificadas ou chamadas pelo nome; 

 Seu filho (a) não será avaliado, testado, nem receberá nota ou conceito 

em virtude da pesquisa; 

 As gravações serão usadas apenas para propósitos da pesquisa; 

 O senhor (a) pode solicitar para ver qualquer filmagem que registre seu 

filho (a); 

 A direção da escola, como também as professoras da classe do seu 

filho (a) concordaram em envolver-se nessa pesquisa. 

Participar desta pesquisa é uma opção e, no caso de não aceitar ou desistir 

de participar em qualquer fase da pesquisa, fica assegurado que não haverá perda 

de qualquer direito ou benefício junto à Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte - UFRN.  

Caso aceite participar desta pesquisa, gostaríamos que tomasse 

conhecimento deste conjunto de dados:  

 Todos os alunos serão avisados que têm o direito de deixar de responder 

quaisquer pergunta; 

 As respostas serão mantidas confidenciais. 

 Os nomes dos participantes da pesquisa serão omitidos, sendo de caráter 

sigiloso. 

 O livro mencionado será utilizado como material pedagógico em sala de aula 

para o desenvolvimento de oficinas de leitura. 

 A participação nesta pesquisa não oferece riscos à saúde física ou mental dos 

participantes.  
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 Em se tratando de pesquisa científica, temos a intenção de que os dados 

analisados sejam publicados em revistas científicas especializadas, omitindo-

se o nome do respondente (ou de outras pessoas mencionadas), ou qualquer 

outra informação que possa identificá-lo. 

 Você tem a garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou 

esclarecimento acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa. 

 Você tem o direito de retirar seu consentimento ou interromper sua 

participação a qualquer momento, sem nenhuma penalidade. 

 

Se tiver qualquer dúvida, ou desejar conversar mais sobre esse projeto, por 

favor, entre em contato comigo no telefone 88668512 ou procure-me quando eu 

estiver na escola de seu filho (a). 

Por favor, preencha o formulário em anexo e devolva-o à professora. 

 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora 

Elaine Santana de Oliveira 

 

________________________________________ 

Assinatura do Orientador 

Jefferson Fernandes Alves 
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FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA PAIS/MÃES/RESPONSÁVEIS 

 Autorizo  ____________________________________________________________, 

 

 a participar da pesquisa intitulada “A leitura do livro Contando Contos e Ouvindo 

Histórias em contexto escolar inclusivo: da intenção à realidade” (título provisório), 

conduzido por Elaine Santana de Oliveira na Escola Municipal Iolanda Chaves 

Lucena. 

 

             Sim, eu autorizo. 

             Não autorizo. 

 

Assinatura do responsável: ____________________________________________ 

Relacionamento com a criança: _________________________________________ 

Macaíba/RN, ________ de ________________ de ___________. 

 

ESCREVER O NOME DA CRIANÇA 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – modelo destinado à 

direção da escola 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, eu 

___________________________________________________________________

___, RG_______________________, diretora da Escola Municipal Iolanda Chaves 

Lucena, após leitura minuciosa da CARTA DE INFORMAÇÃO, devidamente 

explicada pela pesquisadora Elaine Santana de Oliveira, ciente do procedimento a 

que serei submetido(a), não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e 

explicado, autorizo e concordo com a realização da pesquisa “A leitura do livro 

Contando Contos e Ouvindo Histórias em contexto escolar inclusivo: da intenção à 

realidade ” (título provisório) a ser realizada na referida escola municipal localizada 

no Sítio Lagoa do Mato, Zona rural de Macaíba.  

Fica claro que a participação é voluntária, e poço retirar meu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO a qualquer momento e deixar de 

participar desta pesquisa, sem explicar os motivos e sem comprometer nosso 

vínculo ou de nossos alunos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN.  

Estou ciente, ainda, de que todas as informações prestadas tornar-se-ão 

confidenciais e guardadas por força de sigilo acadêmico e profissional.  

Autorizo, também, a publicação das informações fornecidas, pelo projeto de 

pesquisa referido, desde que omitidos o meu nome e de outras pessoas que 

mencionar.  

Por estarem de acordo, assinam o presente termo em duas vias de igual teor 

e forma.  

Macaíba, RN, ____ de _____________ de _______.  

 

________________________________  

Assinatura da Direção 

 

________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  

Elaine Santana de Oliveira  

Telefone: (84)88668512/ 91702736
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APÊNDICE D 

Roteiro para caracterização da escola 

 

 

 

Dados para caracterização da escola:                            Macaíba, _____/_____/_______ 

Nome da escola: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Dados de fundação:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Diretor: 

_______________________________________________________________________ 

Vice-diretor (a): 

_______________________________________________________________________ 

 

Possui:  

Regimento escolar     

(     ) 

     

Registro na secretaria   (     ) 

Nº ______________________________________ 

Proposta político-

pedagócica  (     ) 

 

Outros documentos orientadores (     ) 

Qual(is)____________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e não Escolares 

 

 



167 

 

Programas desenvolvidos: 

 

 

 

 

Recursos para manutenção da escola 

 

 

 

 

 

Turnos de funcionamento Horário de funcionamento Nº de alunos 

   

   

 

Modalidades/Níveis  de ensino: 

 Educação Infantil  Ensino médio 

 Ensino Funadamental   1    e    2  EJA 

 Outra (s) Qual(is)   

 

Turmas atendidas 

Turno Turma Faixa 

etária  

Nº de 
crianças 

Cças 
PAEE 

Nº de 
prof. 

Observação 
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Formação dos professores 

 Graduação  Especialização 

 Mestrado  Doutorado  

 

Corpo docente e funcional 

 Diretor  Vice-direção 

 Coordenação pedagógica  Professores Efetivos _______  

Professores substitutos ______ 

 Auxiliares/   Cozinheira(o) 

 Auxiliar de serviços gerais  Porteiro (a) 

 Vigia  Outra (s) Qual(is) 

 

Espaço físico/  dependências  

 Salas de aula   

 Sala de recursos multifuncionais   

 Sala de leitura ou biblioteca   

    

    

 

Espaço físico/ características gerais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Principais recursos didáticos e tecnológicos: 
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APÊNDICE E 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PROFESSORAS 

 

 

Pesquisa de mestrado 

Entrevista com professora  

Em: _________/__________/____________ 

1. Dados identificadores e de formação: 

a) Nome: 

b) Idade: 

c) Sexo: 

d) Residência:  

e) Formação:  

a. Graduação: 

i. Curso 

ii. Ano de conclusão 

b. Pós-graduação: 

c. Curso(s) de aperfeiçoamento: 

i. Qual (is)? 

 

2. Experiência profissional: 

a. Como/por que escolheu ser professor. 

b. Anos de docência 

c. Locais onde exerceu/exerce a docência 

d. Outras considerações. 

 

3. Experiência com educação inclusiva: 

a. Onde 

b. Quando 

c. Com quais tipos de NEE 

d. O que é inclusão escolar?  E qual sua opinião a respeito? 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e não Escolares 
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e. Neste ano você tem quantas crianças que são PAEE em sua turma? 

f. Quais as deficiências? 

g. Conte um pouco sobre esses alunos. 

h. Quais suas maiores conquistas e desafios com este grupo? 

 

4. Prática pedagógica: 

a. Como é a rotina de sua turma 

b. Outras considerações. 

 

5. Trabalho com leitura: 

a. Como? 

b. Quando? 

c. O que é trabalhado? 

d. Que material é utilizado? 

e. Você faz alguma adaptação/alteração de material ou proposta para as 

crianças que são PAEE? 

f. Quais as dificuldades que sua turma apresenta durante as atividades 

com leitura? 

g. Outras considerações. 

 

6. Interações da e com a turma: 

a. Quais as características de sua turma? 

b. Relação professor e crianças? 

c. Como elas se relacionam entre si? 

d. Como as crianças que são PAEE se relacionam com a turma? 

e. Como a turma se relaciona com elas? 
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APÊNDICE F 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM RESPONSÁVEIS 

PELAS CRIANÇAS/ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

Pesquisa de mestrado 

Entrevista semiestruturada com pais ou responsáveis por  

_______________________________________________________________ 

Em: _________/__________/____________ 

 

1. Dados identificadores: 

f) Nome: 

g) Idade: 

h) Sexo: 

i) Residência:  

j) Relação de parentesco com a criança: 

 

2. Informações sobre a deficiência: 

f. Congênita ou adquirida 

g. Causa 

h. Acompanhamentos 

 

3. Rotina da criança em casa: 

a. Atividades cotidianas 

b. Brincadeiras 

 

4. Leitura 

a. Na família 

b. A criança e os livros e outros materiais de leitura 

 

 

5. Vida escolar 

a. Quando começou 

b. Onde estudou 

c. Sua avaliação sobre a escola 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e não Escolares 
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APÊNDICE G 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO DAS OFICINAS PELAS PROFESSORAS DA 

TURMA 

 

 

Pesquisa de mestrado 

Parâmetros para observação das oficinas de leitura pelas professoras 

Professora: 

_______________________________________________________________ 

Em: _________/__________/____________ 

 

 As atividades propostas favoreceram a interação da pesquisadora com 

as crianças/alunos? 

 As atividades propostas favoreceram a interação entre as 

crianças/alunos? 

 As atividades propostas favoreceram a participação das crianças 

público alvo da educação especial nas oficinas? 

 Como você avalia o uso da estratégia de descrição de imagens e 

ações para a participação da criança cega na oficina? 

 Qual sua avaliação/considerações acerca das atividades propostas 

durante a oficina? Favoreceram o acesso de todos os alunos ao texto? 

Possibilitaram a atribuição de sentidos ao texto lido? Quais atividades 

demonstraram ser mais significativas para as crianças/alunos? 

 Que ações/atividades podem ter dificultado o desenvolvimento das 

oficinas? 

 Outras considerações? 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e não Escolares 
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APÊNDICE H 

ROTEIRO PARA OFICINAS DE LEITURA 

 

 

ROTEIRO PARA 1ª OFICINA DE LEITURA 

Macaíba,______/________/________ 

1. Objetivos:  

Para pesquisadora: 

 Apresentar o livro "Contando contos e ouvindo histórias" à turma 

multisseriada de 4º e 5º anos, vespertino da Escola Municipal Iolanda 

Chaves Lucena, em Sítio Lagoa do Mato, Macaíba; 

 Fomentar atitudes de respeito e atenção em relação ao livro a ser utilizado 

na oficina; 

 Desenvolver as atividades da oficina de leitura; 

 Observar o envolvimento das crianças durante a oficina, com enfoque em 

relação à: 

 Aceitação do livro; 

 Escuta e compreensão do texto lido; 

 Participação nas atividades propostas; 

 A interface entre a leitura e a estratégias para acessibilidade dos 

textos. 

 

Para as crianças: 

 Conhecer o livro "Contando contos e ouvindo histórias" e suas 

especificidades; 

 Participar da sessão de leitura; 

 Utilizar estratégias de antecipação da história, leitura e de recapitulação 

da mesma. 

 

2. Sequência didática: 

 Antes da leitura 

 A oficina de leitura será realizada na sala denominada biblioteca.  

 Convidar as crianças para acomodarem-se em uma roda em 

cadeiras, em virtude do tamanho das crianças, a fim de ouvirem a 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e não Escolares 

 

Escolares e não Escolares 
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leitura de uma das histórias. Será importante observar se todos 

podem ouvir e ver as ilustrações que iremos mostrar; 

 Retomar com as crianças o meu nome e o propósito do meu 

trabalho em sua sala; 

 Dizer que iremos ler um livro que elas ainda não conhecem e 

apresentar o livro, destacando as especificidades de sua produção: 

autoria dos textos e das ilustrações por crianças e seus formatos 

diferenciados (impressão em braile e letras ampliadas, em áudio e 

em flipbook); 

 O livro será apresentado em seu formato impresso, em tinta com 

texto ampliado e em braile, como também em seu formato em 

flipbook para leitura no computador. Nesse momento a professora-

pesquisadora destacará o objetivo de o livro ter sido impresso 

nestes formatos. Em seguida passará o livro, entre as crianças, a 

fim de que possam manuseá-lo; 

 O livro será apresentado para o grupo em seu formato digital, a 

partir do programa de flipbook, enquanto para a criança cega será 

disponibilizada a cópia em braile. No decorrer da apresentação a 

pesquisadora-professora mediará, através de questões e sínteses, 

a descrição de cada página que estiver sendo explorada com o 

objetivo de possibilitar o acesso da criança cega a estas 

informações. 

 A professora-pesquisadora fará a descrição das ações que estará 

executando para que a criança cega possa acompanhar o 

desenvolvimento de cada etapa. 

 Explorar a capa e as páginas pré-textuais. 

 Descrição da capa:  

 Contracapa; 

 Apresentação; 

 Dedicatória 

 Autores; 

 Sumário; 

 Página de abertura da sessão de contos; 

 Página do conto “Animais do sertão” 

 Estimular a participação da criança surda, interagindo com ela 

através de gestos e expressões que permitam estabelecer relações 

com o que estiver sendo proposto. Não priorizamos a vinda de um 

interprete porque a criança não faz uso da LIBRAS. Recorremos ao 

apoio das crianças que se comunicam com ela utilizando a 

comunicação apoiada em gestos e expressões. 

 Propor questões que desafiem as crianças a antecipar o argumento 

do texto, a partir de seu título: “Animais do sertão”, de Dante 

Lucena de Oliveira. 
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 Explorar a ilustração relacionada ao texto como forma de exercitar a 

descrição e garantir o acesso da criança cega ao texto verbal e não 

verbal.  

 Propor questões que desafiem as crianças a antecipar o argumento 

do texto, a partir da ilustração:  

a) Quais personagens aparecem no desenho? 

b) Dá para sabermos que animais são esses? 

c) Será que são todos animais? 

d) Onde eles estão? 

e) Como eles estão? 

f) O que eles estão fazendo? 

 

 Narrar a ilustração relacionada ao texto como forma de exercitar a 

descrição, a partir dos fundamentos da audiodescrição, 

incorporando elementos citados pelas crianças. Assim sendo a 

descrição a seguir serve apenas como parâmetro para a 

pesquisadora, mas não a consideramos como acabada/pronta, uma 

vez que sobre a descrição final incidirá a participação e leitura da 

imagem feita pelas crianças: 

"Desenho infantil. No canto direito há uma casa com paredes verde 

clara, porta verde escura e telhado marrom, com detalhe azul em 

forma de ampulheta. Ao lado direito da casa há uma onça animal 

com corpo preto, cabeça branca, rabo e pernas marrons. À frente 

dele aparece uma criança com corpo todo amarelo e cabeça branca 

e ao seu lado outro animal pequeno com corpo também amarelo e 

cabeça branca." 

  

De acordo com o Guia de Orientação para Aplicação Pedagógica 

da audiodescrição no Contexto Escolar (Sem data, p. 46), "A 

sistematização da descrição das figuras deverá ser feita logo após 

o questionamento sobre cada uma. Isso, [...] permite a organização 

das informações e dá subsídios aos alunos para produção de 

texto". Acreditamos que essas informações também são 

importantes subsídios para exercitar estratégias de antecipação e 

verificação do texto a ser lido. 

 

 Durante a leitura 

 Distribuir uma cópia do texto para cada criança.   

o Para criança cega será entregue o texto impresso em braile. 

o Para a criança surda será entregue o texto segmentado em 

pequenos trechos, com a escrita em português e 

acompanhado de ilustrações para detalhamento das cenas.  

o Para o aluno com deficiência intelectual será entregue o 

mesmo texto estruturado para a criança surda. Para ambos o 
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texto escrito será impresso em letra de forma maiúscula, 

visto que estes alunos não estão alfabetizados. 

 Orientar as crianças a realizarem a leitura em duplas para 

descobrirem o que, de fato, aconteceu de acordo com o texto. 

 Retomar a palavra, solicitando ao grupo que se volte para o coletivo 

novamente para darmos continuidade à oficina. 

 Utilizando brinquedos relacionados com a história do texto, a 

professora pesquisadora representará a história, visando facilitar a 

compreensão pela criança surda e com deficiência intelectual. 

 Antes, a professora-pesquisadora apresentará os brinquedos que 

representam os elementos da narrativa, relacionando-os à LIBRAS. 

Em seguida, a história será contada enquanto compomos as cenas 

sobre uma mesa que seja visível a todos. 

o Antes, a professora-pesquisadora apresentará os brinquedos 

que representam os elementos da narrativa, relacionando-os 

aos sinais da LIBRAS. Em seguida, a história será contada 

enquanto compomos as cenas sobre uma mesa que seja 

visível a todos. 

 Orientar que deveremos ter atenção à próxima etapa porque 

ouviremos a leitura do texto feita pela criança autora, que o 

escreveu. 

 Colocar o texto em áudio. A primeira leitura/audição, o texto será 

lido na íntegra e na segunda vez, ouviremos fazendo pausas para 

discussão do texto.  

 Nesse momento para garantir o acesso da criança surda, 

passaremos o vídeo com o texto interpretado em libras para todo o 

grupo, para que este também se familiarize com essa língua e 

possa interagir com a colega surda. 

 

 

 Depois da leitura 

 Recapitulação oral da história, identificando os fatos 

fundamentais; 

 Relacionar o texto com a experiência e os conhecimentos das 

crianças, propondo questões de interpretação e ressonância 

pessoal do texto, a partir perguntas formuladas no sentido de 

possibilitar três tipos de respostas que indiquem a compreensão 

do texto trabalhado, a saber: resposta literal*, para pensar e 

buscar** e de elaboração pessoal*** (SOLÉ, 1998, p.156): 

a) Por onde o cavalo andava?* 

b) Por que ele fazia isso?* 

c) Por que ele estava cansado?*** 

d) Onde ele achou comida e o que ele comeu?* 
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e) Por que mesmo depois de achar comida o cavalo 

continuou andando?*** 

f) O que aconteceu que mudou a vida do cavalo?** 

g) O que o pai achou da ideia da menina de ficar com o 

cavalo?** 

h) Por que a menina cansou de ficar com ele?*** 

i) Em sua opinião, como ficou o cavalo ficou depois disso?** 

 

 A professora-pesquisadora observará a coerência nas respostas 

dadas às questões; 

 As questões para criança surda serão feitas, utilizando apoio de 

ilustrações e dos sinais de LIBRAS aprendidos nesta aula; 

 Apesar dos recursos adaptados, estimularemos a participação 

desses alunos durante a entrevista coletiva.  

 

3. Avaliação: 

 De volta à roda, socializar as atividades e avaliar oralmente a aula. 

Esse momento será feito através de entrevista coletiva. Com isso 

pretendemos levantar informações junto ao grupo quanto o acesso ao 

texto do livro. 

 Propor questões que tematizem a necessidade de adaptação dos 

textos para atender as demandas de todas as crianças do grupo: 

o Já que está oficina de leitura é para conhecermos os textos 

desse livro, feito por crianças para crianças, será que do jeito 

que ele está dá para todos conhecerem o texto? Sim ou não? 

Por quê? 

o Você conseguiu ler o texto?  

o Você entendeu o texto? 

o Sobre o que ele fala? 

o O que você achou do texto? 

o O que te ajudou a ler e entender o texto? 

o Alguma coisa dificultou a leitura hoje? 

o O que você acha que eu poderia fazer para facilitar a leitura 

desse livro?  

o Tem alguma coisa que eu deveria fazer para que todos da sua 

turma consigam ler esse livro? 

Anexos: 

O texto; 

A ilustração; 
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1. OS ANIMAIS DO SERTÃO  

 

                                                                      Dante Lucena de Oliveira 

 

 Um dia um cavalo pobre que não tinha nada para comer foi andando pelo mato 

e de repente chegou numa cidade, mesmo cansado, o cavalo andou mais um pouco 

até que achou uma fruta que estava numa graminha molhada. Ele comeu a fruta e 

se sentiu mais forte. 

 Ele andou mais um pouco até que uma menina gostou tanto dele que quis 

adotar o cavalo. Quando o pai da garota viu que a filha tinha adotado ele, falou: 

 __ Filha, porque você adotou esse animal sem a minha permissão? 

 __ Papai, porque eu achei ele perto de casa e porque eu gosto muito de 

cavalo. 

  Então, o pai ficou surpreso e deixou ela criar o cavalo. 

 Muitos anos depois, a menina cansou de ficar com ele e abandona o cavalo. 

 Mais uma vez o cavalo sai andando, quando de repente ele encontra uma 

égua. Ficam amigos e saem juntos pelo mundo a fora.  
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APÊNDICE I 

ROTEIRO PARA OFICINAS DE LEITURA  

 

 

ROTEIRO PARA 3ª OFICINA DE LEITURA                     

Macaíba, _________/________/________ 

4. Para esta oficina propõe-se uma modalidade de leitura compartilhada entre 

pesquisadora-professora e alunos, com leitura em voz alta. 

 

5. Objetivos:  

Para pesquisadora: 

 Reapresentar o livro "Contando contos e ouvindo histórias" à turma 

multisseriada de 4º e 5º ano, vespertino da Escola Municipal Iolanda 

Chaves Lucena, em Lagoa do Mato, Macaíba. 

 Fomentar atitudes de respeito e atenção em relação ao livro a ser utilizado 

na oficina; 

 Desenvolver as atividades da oficina de leitura; 

 Observar o envolvimento das crianças durante a oficina, com enfoque em 

relação à: 

 Aceitação do livro; 

 Escuta e compreensão do texto lido; 

 Participação nas atividades propostas; 

 A interface entre a leitura e a diferentes formas de acesso à sua 

compreensão. 

 

Para as crianças: 

 Apreciar o livro "Contando contos e ouvindo histórias" e suas 

especificidades; 

 Participar da sessão de leitura realizada por um leitor experiente (a 

pesquisadora); 

 Utilizar estratégias de antecipação da história e de recapitulação da 

mesma; 

 Relacionar o texto com sua experiência e seus conhecimentos em relação 

a aspectos essenciais da narração. 

 Avaliar a sessão de leitura em uma roda de conversa. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: Educação e Inclusão Social em Contextos 

Escolares e não Escolares 
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6. Sequência didática: 

 Antes da leitura 

 Esta terceira oficina será desenvolvida no espaço denominado 

salão. Uma vez que se mostrou adequado na oficina anterior, 

acomodando melhor os alunos e as propostas de atividades para a 

oficina; 

 Retomar com as crianças o meu nome e o propósito do meu 

trabalho em sua sala; 

 Reapresentar o livro, destacando as especificidades de sua 

produção (seus formatos diferenciados) e anunciando a autoria dos 

textos e das ilustrações; 

 Convidar as crianças para acomodarem-se na roda, a fim de 

participarem da oficina de leitura. É importante observar se todos 

podem ouvir e ver as ilustrações que iremos mostrar; 

 O livro será reapresentado em seu formato digital, a partir do 

programa de flipbook, a fim de que todos acompanhem esse 

primeiro momento no próprio livro; 

 A professora-pesquisadora fará a descrição das ações que estará 

executando para que a criança cega possa acompanhar o 

desenvolvimento de toda a oficina. 

 Explicar o que será lido e por que será feita essa leitura. 

o Hoje vamos ler outra história do livro Contando Contos e Ouvindo 

Histórias. Essa história foi inventada por Maria Luísa Cavalcanti 

Bezerra Brentano Pedro. Vocês vão descobrir que acontecem 

muitas coisas interessantes nessa história. Vocês terão que 

entender o que acontece com os personagens, por que isso 

acontece e o que pensam dessa história. Depois nós 

conversaremos sobre essas coisas. 

 Abordar conhecimentos e experiências prévias a partir do título: 

o A primeira coisa que vamos fazer é ler o título. Lembram que nós 

dissemos que, geralmente o título fala de coisas importantes da 

história, nos dá pistas de alguma coisa que pode acontecer. Assim 

podemos entender melhor a história. Por favor, ________, você 

pode ler o título do texto para nós? 

 Propor questões que desafiem as crianças a antecipar o argumento 

do texto, a partir do título. 

o O que será que este título que dizer? 

o Todos sabem o que é uma onça?-destacar essa pergunta para o 

aluno cego, visto que ele não veio na sessão anterior. 

o O que é? 

o Por que será que a autora escolheu esse título? Por que será que 

ela diz que é uma lenda? 

o Vocês sabem alguma coisa sobre onça? 

o Onde ela vive? 
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o O que ela come? 

 A professora-pesquisadora procurará sintetizar as informações 

mencionadas pelas crianças/aluno e proporá a exploração da 

ilustração como estratégia para fazer previsões/antecipações 

acerca do texto escrito e como forma de exercitar a descrição e 

garantir o acesso da criança cega ao texto verbal e não verbal.  

o Já imaginamos muitas coisas sobre a história que vamos ler por 

causa do título (retomar o que foi posto pelo grupo). Agora vamos 

olhar a ilustração para ver se vocês imaginam o que poderá 

acontecer. Vamos primeiro descrever o que vemos na ilustração. 

Assim, ______________, pode conhecer a figura também. 

g) Quais personagens aparecem no desenho? 

h) Onde eles estão? 

i) Como eles estão? 

j) O que eles estão fazendo? 

k) Como é a menina? 

l) Como ela está vestida? 

m) O que ela está fazendo? 

n) Como é a onça? 

o) Como ela está vestida? 

p) O que a onça está fazendo? 

q) O que demonstra o sentimento da menina e da onça? 

 

 Descrever a ilustração relacionada ao texto como forma de exercitar 

a audiodescrição. Mais uma vez destacamos que o a descrição a 

seguir serve apenas como parâmetro para a pesquisadora, uma vez 

que sobre a descrição final incidirá a participação e leitura da 

imagem feita pelas crianças: 

"Uma menina, de cabelos castanhos amarrados com ‘rabo de ‘cavalo’ e 

olhos verdes, veste uma blusa laranja, saia roxa com bolinhas pretas e 

usa sapatos verdes. Está em pé em um pequeno morro gramado, com as 

mãos para trás, segurando três balões em forma de coração presos em 

um cordão. Ao lado direito da menina, no morro, está uma onça de pé, 

como uma pessoa. Ela tem pele amarela com pintinhas pretas em todo o 

corpo. O focinho, as mãos, os pés, a barriga e a ponta da cauda é laranja. 

A onça veste uma bermuda azul com bolsos pretos. Com uma mão ela 

segura três balões em forma de coração e com a outra acena. Um sol 

laranja sorridente aparece no canto do desenho." 

  

De acordo com o Guia de Orientação para Aplicação Pedagógica 

da audiodescrição no Contexto Escolar (Sem data, p. 46), "A 

sistematização da descrição das figuras deverá ser feita logo após 

o questionamento sobre cada uma. Isso, [...] permite a organização 

das informações e dá subsídios aos alunos para produção de 
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texto". Acreditamos que essas informações também são 

importantes subsídios para a compreensão do texto. 

 

 

 Durante a leitura 

 Informar às crianças que realizaremos a leitura do texto 

coletivamente para descobrirmos o que, de fato, aconteceu de 

acordo com o texto. 

 Distribuir uma cópia do texto para cada criança e organizar as 

duplas para leitura.  

o Para criança cega será entregue o texto impresso em braile.  

o Para a criança surda será entregue o texto segmentado em 

pequenos trechos, com a escrita em português e 

acompanhado de ilustrações para detalhamento das cenas.  

o Para o aluno com deficiência intelectual será entregue o 

mesmo texto estruturado para a criança surda. Para ambos o 

texto escrito será impresso em letra de forma maiúscula, 

visto que estes alunos não estão alfabetizados. 

 Orientar que deveremos ter atenção à próxima etapa porque 

ouviremos a leitura do texto feita pela criança autora, que o 

escreveu e acompanharemos a leitura no texto impresso. 

o Nesse momento a turma será organizada em duplas para 

que as crianças possam se ajudar mutuamente. 

 Colocar o texto em áudio. Na primeira leitura/audição, o texto será 

lido na íntegra e na segunda vez, ouviremos fazendo pausas para 

discussão do texto.  

 Utilizando brinquedos relacionados com a história do texto, a 

professora pesquisadora representará a história, visando facilitar a 

compreensão pela criança surda e com deficiência intelectual. 

o Antes, a professora-pesquisadora apresentará os brinquedos 

que representam os elementos da narrativa, relacionando-os 

à LIBRAS. Em seguida, a história será contada enquanto 

compomos as cenas sobre uma mesa que seja visível a 

todos. 

 Depois desse momento, passaremos o vídeo com o texto 

interpretado em LIBRAS para todo o grupo, para que este 

também se familiarize com essa língua e possa interagir com a 

colega surda. 

 

 Depois da leitura 

 A partir da leitura do texto, faremos a verificação das ideias 

levantadas durante o momento de antecipações, fazendo 

pausas durante a narração.  
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 Centrar-se em aspectos essenciais que indicam a compreensão 

do texto; 

 A partir do texto, a professora-pesquisadora proporá ao grupo 

perguntas para checar o que os alunos compreenderam do 

texto. As perguntas serão formuladas no sentido de possibilitar 

três tipos de respostas que indiquem a compreensão do texto 

trabalhado, a saber: resposta literal*, para pensar e buscar** e 

de elaboração pessoal*** (SOLÉ, 1998, p.156): 

j) Por onde o homem da história passeava?* 

k) Em que horário ele fazia isso?* 

l) Ele tinha medo de sair à noite?*** 

m) Porque a selva se chamava Selva do Feitiço?** 

n) Quem jogou a maldição no homem?* 

o) Que maldição foi?* 

p) Como ele ficava quando estava como onça?*** 

q) Por que as pessoas que moravam perto da selva 

começaram a fugir da cidade?** 

r) Como o feitiço foi quebrado?** 

s) Como era a moça que se apaixonou pela onça?* 

t) Que conto de fadas se parece com a "Lenda da Onça"?*** 

 As perguntas também compreenderão a exploração da 

ilustração (g e j); 

 A professora-pesquisadora observará a coerência nas respostas 

dadas às questões; 

 As questões para criança cega e com deficiência intelectual 

serão feitas oralmente. Para a aluna surda, como para o aluno 

com deficiência intelectual será utilizado apoio de ilustrações e 

dos sinais aprendidos nesta sessão de leitura. Nosso objetivo é 

que todos possam participar desse momento à sua maneira. 

 

7. Avaliação: 

 De volta à roda, socializar as atividades e avaliar oralmente a aula. 

Esse momento de entrevista coletiva será feito através da roda de 

conversa. Com isso pretendemos levantar informações junto ao grupo 

quanto ao acesso ao texto lido. 

 Propor questões que tematizem a necessidade de adaptação dos 

textos para atender as demandas de todas as crianças do grupo: 

o Você conseguiu ler o texto?  

o Você entendeu o texto? 

o Sobre o que ele fala? 

o O que você achou do texto? 

o O que te ajudou a ler e entender o texto? 

o Alguma coisa dificultou a leitura hoje? 
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o O que você acha que eu poderia fazer para facilitar a leitura 

desse livro?  

o Tem alguma coisa que eu deveria fazer para que todos da sua 

turma consigam ler esse livro? 

o Já que está oficina de leitura é para conhecermos os textos 

desse livro, feito por crianças para crianças, será que do jeito 

que ele está dá para todos conhecerem o texto? Sim ou não? 

Por quê? 

 

Anexos: 

O texto; 

A ilustração; 
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LENDA DA ONÇA 

 

Maria Luísa Cavalcanti Bezerra Brentano Pedro 

 

 Há muito tempo atrás existia um homem que passeava todas as noites pela 

selva do Feitiço. 

 Na selva do Feitiço tinha uma bruxa muito má que jogou uma maldição sobre 

o homem, que toda noite ele se transformaria em uma onça.  

 As pessoas que moravam perto da selva tinham medo dele porque ele as 

assustava e começaram a fugir da cidade. 

 Um certo dia, uma moça corajosa resolveu entrar na selva e se aproximar da 

onça. De repente, ela escuta um barulho no meio do mato e a onça pula em cima 

dela. Eles lutam e ele cai no chão. Ela se aproxima, se apaixona e dá um beijo nele. 

 Imediatamente, o feitiço se quebrou e a onça virou homem novamente. O 

homem se apaixonou pela moça. No dia seguinte se casaram.  

Passou o tempo, chegou o Natal. Eles muito felizes arrumaram uma casa, um 

cão e tiveram um menino, três meninas e dois gêmeos.  

Viveram felizes para sempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


