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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver, de forma colaborativa, uma 

proposta pedagógica mediada por filmes infantis (curtas-metragens) com 

audiodescrição, contemplando alunos com e sem deficiência visual. Para tanto, 

adota os princípios metodológicos pautados na abordagem qualitativa, com um perfil 

de pesquisa-intervenção fundamentada nas concepções de dialogismo e alteridade 

de Mikhail Bakhtin. Envolto em toda essa perspectiva, utiliza como instrumentos e 

procedimentos de construção de dados para a análise: a observação; o registro no 

diário de campo; as rodas de conversa orientadas na entrevista coletiva, conforme 

proposto por Kramer (2003); os registros fotográficos, videográficos e as gravações 

em áudio para assegurar a fidelidade dos dados obtidos. Para tanto, realiza três 

oficinas pedagógicas, com sessões fílmicas com e sem o agenciamento da 

audiodescrição, seguidas de atividades de sensibilização e percepção sensorial e de 

rodas de conversa. A investigação ocorreu em uma escola da rede pública estadual 

do Rio Grande do Norte, localizada no município de Natal, na região sul da cidade e 

no Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às pessoas com deficiência visual 

Iapissara Aguiar – CAP/RN. Os sujeitos da pesquisa são alunos de uma turma de 4º 

ano do Ensino Fundamental do turno matutino, formada por 19 alunos, com faixa 

etária entre 09 a 15 anos de idade, sendo 12 meninos e 7 meninas, dessas 1 com 

deficiência visual (cegueira). Os resultados da análise apontam para a constatação 

de que audiodescrição, agregada ao filme e se configurando como um dos temas a 

ser compartilhado, contribui para a participação de todos os alunos, inclusive, a 

aluna com deficiência visual. Este estudo assume uma perspectiva acessível pelo 

agenciamento da audiodescrição, ao colaborar com o processo dialógico do 

conhecimento escolar, concorre para a alteração da própria compreensão que os 

alunos têm em relação àqueles que não se enquadram nos padrões de normalidade 

designado pela sociedade vigente, enfrentando, assim, suas próprias barreiras 

atitudinais, provocando a verdadeira inclusão escolar. 

 

Palavras-chaves: Audiodescrição. Audiodescrição de filme infantil. Audiodescrição 

de filme. Audiodescrição no contexto escolar. 

  



ABSTRACT 

 

This work aims to develop, in a collaborative way, a pedagogical proposal 

mediated by children movies (short-films) with audio description to student with and 

without visually impaired. To this, it adopts methodological principles related to a 

qualitative approach, with a research-intervention profile based on dialogism and 

alterity from Mikhail Bakhtin theoretical conceptions. n this sense, it uses as tools and 

procedures of building data: observation; register in the field diary; conversation 

focused on collective interview, according to Kramer (2003); registers with 

photography, video and audio to ensure accurancy of the data. Due to this, it realizes 

three pedagogical workshops, with movie session with and without audio description, 

after that, there were awareness and sensorial perception activities and a 

conversation circle. Investigation occurred in a public school from Rio Grande do 

Norte, in the Natal city, in Pitimbu district, in the South region of the city and in the 

Pedagogical Support Center to attending people visually impaired Iapissara Aguiar – 

CAP/RN. The subjects of this research are students from 4th level in the Primary 

School, in a total of 12 boys and 7 girls, one of them visually impaired. Results point 

audio description linked to the movie and being a theme to be shared have 

contributed to the inclusion of all students, including that visually impaired one. This 

study shows an accessible perspective by audio description, collaborating to the 

dialogical process of scholar knowledge, trying to change students’ comprehension 

related to people that are not inserted in a normal pattern, designed by the society 

nowadays, confronting, in this way, their own attitudinal barriers, provoking a real 

scholar inclusion. 

 

Keywords: Audio description. Children movie audio description. Movie audio 

description. Audio description in the scholar context. 
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1 PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 
A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: 
interrogar, escutar, responder, concordar, etc. Neste diálogo o homem 
participa todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, com o corpo todo, com os atos. Ele se põe todo na palavra, 
e esta palavra entra no tecido dialógico da existência humana, no simpósio 
universal (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

Esta pesquisa é fruto das nossas inquietações com relação à inclusão de 

estudantes com deficiência, especificamente o aluno cego, no Ensino Fundamental. 

Essa perspectiva é apoiada na filosofia de uma escola que busca ser inclusiva, que 

se propõe a ser uma escola para todos, na qual todos possam participar e aprender 

juntos. A intenção não é ser persistente, mas é interessante destacar a palavra 

todos dessa sentença, por entendermos que a aprendizagem deve acontecer 

mediante a interação de todos os estudantes, respeitando suas singularidades e 

potencialidades em um entendimento baseado na equidade. Corroborando essa 

percepção de uma educação para todos, Silva (2008, p. 88) destaca: “Na legislação 

brasileira atual, preceitua-se que as finalidades da educação são as mesmas para 

todos. Logo, as oportunidades de educação devem ser asseguradas a todas as 

crianças que tenham ou não, algum tipo de deficiência”. 

Nessa perspectiva, nossa pesquisa tem como objeto de estudo a leitura de 

filmes com audiodescrição por parte de alunos(as) com e sem deficiência visual, em 

contexto escolar. Tal acepção está apoiada nos fundamentos de participação plena 

e na equiparação de oportunidades, por considerarmos que devem fazer parte das 

práticas da escola, incluindo a comunicação acessível, contemplando, nesse caso, a 

audiodescrição, considerando a aprendizagem de alunos(as) com deficiência visual 

em interação escolar com os demais alunos(as). 

A inclusão escolar é um movimento que procura favorecer todos aqueles 

envolvidos nesse processo. Enfatizando os seus benefícios para todos, Silva (2008, 

p. 22) ressalta que 

 
[...] o processo de inclusão educacional de alunos cegos, também favorece 
os alunos videntes, pois lhes possibilita a aquisição de valores e atitudes, 
tais como respeito, solidariedade, cooperação, reconhecimento, valorização 
do outro, tolerância, entre outras; os professores, pelas oportunidades de 
interação, de troca e renovação de conhecimentos e habilidades suscetíveis 
de atualizar e redimensionar a sua prática pedagógica. 

 



15 
 

Foi em meio à busca dessa renovação de conhecimentos e do 

redimensionamento da prática pedagógica exercida que surgiram as motivações 

iniciais para a realização desta pesquisa, edificada pelas experiências pessoais, 

acadêmicas e profissionais. Para mais bem compreender esse processo, faz-se 

necessário resgatar algumas memórias. 

Para início de conversa, tudo começou ainda na infância, quando a 

brincadeira preferida da tarde era brincar de escolinha, sendo1 a professora das 

bonecas e/ou das amigas. Ainda durante a infância, ouvíamos muito falar de um tio 

avô que era professor de piano e cego. Cada comentário nos revestia de 

curiosidade. Como ele era professor de música se não enxergava? Ao conhecê-lo, 

pudemos, como criança, naquele momento, desmistificar a condição de cegueira do 

sujeito em si, entendendo que a deficiência não o tornava um ser incapaz, pelo 

contrário. 

Por volta de 1999, ao ingressar no curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tivemos a oportunidade de articular a 

teoria conquistada durante as aulas e as densas leituras à prática, na difícil, mas 

gratificante realidade de uma sala de aula. Ademais, a experiência profissional como 

professora dos anos iniciais se deu, inicialmente, na rede privada e, posteriormente, 

em paralelo, na pública. Nesse processo, o encantamento pela Educação Inclusiva 

surgiu em meio aos desafios enfrentados e às evoluções conquistadas, não só pelos 

alunos denominados à época como “pessoas portadoras de deficiência” que 

surgiam, ano após ano, na sala de aula, mas igualmente pela professora que sofria 

com as dificuldades e se alegrava com o sucesso de cada um deles. 

A vivência com esses alunos trouxe a compreensão da importância de 

formações que complementassem a temática da Educação Especial, além da 

preocupação em assegurar um processo de aprendizagem condizente com as 

singularidades dos alunos público-alvo da Educação Especial, buscando, para tanto, 

aprofundamento teórico-prático. Segundo Braga e Alves (2018), é comum a procura 

por formação quando o(a) professor(a) depara-se com a presença do estudante com 

deficiência em sua sala de aula. “Isso concorre para uma procura por formações 

continuadas compensatórias na tentativa de minorar os ‘desconhecimentos’ teórico-

práticos em relação à educação especial” (BRAGA; ALVES, 2018). 

                                                           
1
Nesse momento, escolho escrever em primeira pessoa por considerar que dessa forma fica melhor 

para explanar sobre a formação pessoal, acadêmica e profissional. 
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Em 2004, surgiu a oportunidade de ingressar na especialização em 

Psicomotricidade, na Universidade Potiguar (UnP), com o propósito de compreender 

algumas deficiências e de desvendar como assegurar a participação e o 

desenvolvimento dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais2 (NEE), 

conforme designava à época, dentro e fora da sala de aula, a partir de 

planejamentos educacionais que permitissem os entrelaçamentos físicos, afetivos e 

cognitivos, possibilitando o desenvolvimento da memória, da atenção e da 

motivação nas habilidades motoras. 

Em 2013, um novo passo foi dado, quando do trabalho como professora de 

uma Sala de Recurso Multifuncional3 (SRM), na rede pública municipal de Natal, 

tendo a oportunidade de atuar diretamente com diversos alunos público-alvo da 

Educação Especial da escola. Com isso, tornou-se possível desenvolver, juntamente 

com os professores da classe regular, estratégias pedagógicas que promovessem 

condições para a inclusão desses alunos em todas as atividades propostas. Por 

conseguinte, a situação estimulava, cada vez mais, a busca por formações que 

agregassem conhecimento à prática. 

Nesse processo, tivemos a oportunidade de participar do grupo de Estudo 

“Arte e Inclusiva”, coordenado pelo Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves. Os estudos 

direcionados à inclusão escolar e os relatos do grupo sobre as pesquisas 

endossaram o desejo e a certeza de que nossos estudos deveriam continuar na 

área da inclusão. 

O direcionamento desta pesquisa se deu em um encontro de formação em 

2015, para professores das salas de recursos multifuncionais, promovido pelo setor 

de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, quando nos 

deparamos com o depoimento de uma diretora da rede, que, angustiada e à procura 

de orientações sobre como proceder, expôs uma situação ocorrida na escola com 

uma aluna cega dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Tal situação ocorreu no agenciamento do filme Frozen: Uma Aventura 

Congelante, que a professora levou para a turma, na sala de aula. A esse respeito, 

                                                           
2
 De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), o termo necessidades educacionais especiais 

refere-se a todas aquelas crianças ou aos jovens cujas necessidades educacionais especiais se 
originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. 
3
As salas de recursos multifuncionais são espaços da escola onde se realiza o atendimento 

educacional especializado para alunos com necessidades educacionais especiais, por meio do 
desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, centradas em um novo fazer pedagógico que 
favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o 
currículo e participem da vida escolar (ALVES, 2006, p. 13). 
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ela relatou que em determinado momento do filme, a estudante cega começou a 

chorar, o que levou a professora a perguntar o que estava acontecendo e a tirá-la da 

sala por não conseguir acalmá-la. Em outro espaço, acompanhada de outra 

profissional da escola, a estudante cega, ainda se recompondo, expôs que chorava 

porque as outras crianças da sala falavam a respeito da beleza das princesas. Além 

disso, a menina não sabia por que havia momentos em que seus colegas ficavam 

surpresos ou riam tanto. Ela informou que era por isso que não gostava de desenho, 

porque ela não ia saber nunca como era a beleza das princesas. 

Compreendemos que são situações como essa, de não entendimento por 

não ter acesso às informações exclusivamente visuais, que fazem com que crianças 

cegas não participem integralmente de sessões de filmes propostas pelos 

professores em sala de aula. Diante de tal realidade, ratificamos a afirmativa de 

Alves (2012, p. 94) quando diz que assegurar a acessibilidade comunicacional dos 

alunos com deficiência visual no contexto escolar nos estimula “a pensar no enfoque 

educacional da audiodescrição, considerando sua mobilização pedagógica em 

contextos regulares de ensino”. 

Um dos desafios da escola, nos dias atuais diz respeito à sua estruturação, 

considerando o atendimento de todas as crianças, com e sem deficiência, a partir da 

concepção de educação na perspectiva inclusiva. No âmbito escolar, essas 

questões são ampliadas, principalmente no que se refere à Educação Inclusiva, 

compreendendo a escola como um espaço de todos, na qual os alunos constroem o 

conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias, participam 

ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas 

diferenças. Desse modo, será permitida a valorização de uma diversidade que 

fortaleça e proporcione novas oportunidades de aprendizagem dos sujeitos 

envolvidos. Nessa direção, Glat e Blanco (2009, p. 16) apontam que Educação 

Inclusiva significa 

 
[...] um novo modelo de escola, em que é possível o acesso e a 
permanência de todos os alunos, e onde os mecanismos de seleção e 
discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de 
identificação e remoção de barreiras para a aprendizagem.  

 

Entendemos que a escola inclusiva provoca a criação de um sistema 

educacional que identifica e atende as diferenças individuais, respeitando as 

necessidades específicas de todos os alunos. Por isso, deve-se estimular e 
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consolidar o respeito às diferenças, vistas não como um obstáculo para o 

cumprimento da ação educativa mas como fator de enriquecimento e de melhoria da 

qualidade do ensino-aprendizagem para todos, tanto para alunos com deficiência 

quanto para aqueles sem deficiência. 

Na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

esses sujeitos são considerados como os que têm “[...] impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2012). Percebemos 

neste documento que a deficiência não está na pessoa, e, sim, na relação entre 

essas e o meio, que pode prejudicar e limitar sua participação integral e ampla na 

sociedade. Constatamos, assim, que a Convenção ultrapassa o modelo médico, 

adentrando no Modelo Social da Deficiência. 

Segundo Carvalho (2008, p. 34), o modelo social “desloca a concepção de 

deficiência do indivíduo para a sua interação na sociedade, passando a deficiência a 

ser percebida como uma experiência do sujeito em vez da lesão que o inscreve na 

categoria de desviante”. Tal modelo vem substituindo aos poucos a compreensão de 

deficiência entendida pelo modelo médico, surgido de um conjunto de ideias 

elaborado por profissionais da saúde, em especial, os médicos, que, entre outras 

ações, gerou uma classificação das deficiências, enfatizando, desse modo, a lesão 

ou a restrição, concorrendo para a percepção social da pessoa como incapaz. 

Para que o processo educativo inclusivo ocorra, faz-se necessário 

disponibilizar mais do que a garantia legal do acesso ao ensino regular e o aumento 

nos números do Censo Escolar, é essencial proporcionar aos alunos com deficiência 

a oportunidade de uma aprendizagem concreta e verdadeira. Isso pressupõe 

melhoria no sistema escolar, estendendo-se ao acompanhamento pedagógico 

compreendido por adequado, bem como uma mudança no currículo escolar, 

assegurando aos alunos com deficiência o acesso ao conhecimento, utilizando-se, 

para tanto, de ferramentas e tecnologias apropriadas. Sobre isso, Silva (2014, p. 40) 

ressalta: 

 
Partimos do princípio de que a inclusão não consiste somente em efetuar a 
matricula de alunos com deficiência na escola, mas sim em um processo de 
criar um todo, de reunir os alunos em geral (independente de sua condição 
étnica, social, física, sensorial, intelectual) e fazer com que aprendam juntos 
e tenham sucesso em sua aprendizagem. Uma questão que se revela 
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importante é a efetivação de ações que mobilizem toda a escola, seja por 
meio de reuniões, palestras, cursos de formação, em torno dos princípios 
que fundamentam o processo de inclusão escolar e social. 

 

Complementarmente, Tojal (2007, p. 85) ressalta que 

 
[...] a simples abertura da escola para um processo de inclusão e inserção 
de alunos com necessidades especiais (sejam elas de ordem social, cultural 
ou por limitações físicas ou de aprendizagem), não garantem nem uma 
educação de qualidade, uma educação inclusiva e, muito menos, uma 
sociedade inclusiva. 

 

Diariamente, em nossa prática docente, somos provocados a mediar ações 

pedagógicas que possibilitem a todos os alunos, independentemente de suas 

potencialidades, avançar em sua aprendizagem. Nesse processo, um trabalho 

pedagógico comprometido com a formação integral do aluno pode colaborar, 

consideravelmente, para a construção de um sujeito crítico, reflexivo e inclusivo. 

O mais singular princípio da escola inclusiva é o de que todas as crianças, 

não importando sua condição, possam, em interação com seus pares, aprender 

juntas em um mesmo contexto escolar. Cabe à escola atender essa diversidade, 

respeitando suas potencialidades e necessidades, proporcionando oportunidades 

educacionais ajustadas às suas habilidades e necessidades; assim como prover que 

esses alunos e seus professores recebam apoio e ajuda necessária para 

desenvolver, com sucesso, suas atividades em um espaço para todos, estimulando 

uma aprendizagem colaborativa. Bagolan (2017, p. 30), ao discorrer sobre a 

inclusão, endossa que esta  

 
[...] não se dá apenas pela inserção e/ou pela aceitação de alguns alunos 
com deficiência na escola regular, mas sim no ato de considerar as 
características de cada indivíduo como ser único, capaz de construir seu 
conhecimento, desde que sejam dadas as condições necessárias a sua 
participação no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Em prol da garantia da igualdade de acesso à educação para todos, a 

Declaração de Salamanca (1994) preconiza o paradigma de inclusão social, 

reconhecendo a necessidade de todos comprometerem-se com a erradicação das 

barreiras que vêm excluindo uma parcela considerável da população mundial, a das 

pessoas com deficiência intelectual, física e sensorial. Desde a ratificação da 

Declaração de Salamanca (1994) em nosso país, vem se discutindo inclusão 

participativa, ou seja, que possibilite o envolvimento de todos os setores da 
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sociedade, principalmente no âmbito escolar. Nesse sentido, Mendes (2006, p. 402) 

afirma que 

 
[...] o futuro da inclusão escolar em nosso país dependerá de um esforço 
coletivo, que obrigará a uma revisão na postura de pesquisadores, políticos, 
prestadores de serviços, familiares e indivíduos com necessidades 
educacionais especiais, para trabalhar numa meta comum, que seria a de 
garantir uma educação de melhor qualidade para todos. 

 

Assim, pensando no processo de inclusão escolar e tendo em vista que a 

legislação vigente garante o acesso e a permanência das pessoas com deficiência 

nas escolas comuns, surgiu o interesse em pesquisar a leitura que a criança cega 

faz dos filmes com audiodescrição no contexto escolar. 

 

1.1 A AUDIODESCRIÇÃO DE FILME INFANTIL NO BRASIL: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Com o propósito de investigar as contribuições da audiodescrição do filme 

infantil para criança com cegueira no processo de inclusão escolar, foi necessário 

situar nossa pesquisa entre outras voltadas para a mesma temática. Para tanto, 

realizamos um levantamento do estado da arte com base em produções acadêmicas 

que tomou como referência o período de 2009 a 2016. No transcorrer dessa 

investigação, identificamos 01 (um) livro, 02 (duas) dissertações, 04 (quatro) artigos 

e 01 (um) capítulo de livro sobre o uso da audiodescrição como recurso de 

acessibilidade audiovisual para criança com deficiência visual no processo de 

inclusão escolar e cultural. 

A pesquisa foi realizada nos Periódicos da CAPES; na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações; nas revistas especializadas: Revista Brasileira 

de Tradução Visual, Tradução & Comunicação: Revista Brasileira de Tradutores, 

Dispositiva: Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da 

Faculdade de Comunicação e Artes da PUC/MG. Para um melhor direcionamento da 

pesquisa, utilizamos as seguintes palavras-chaves: audiodescrição; audiodescrição 

de filme infantil; audiodescrição de filme e audiodescrição no contexto escolar. 

Encontramos, assim, a dissertação de Manoela Cristina Correia Carvalho da 

Silva (2009b), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Com os olhos do coração: 

estudo acerca da audiodescrição de desenhos animados para o público infantil, que 
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aponta a importância de se desenvolver um modelo de audiodescrição que atenda o 

público infantil brasileiro não vidente, destacando como objetivo delinear os 

primeiros parâmetros para a construção de um modelo que respeite as 

necessidades das crianças com deficiência visual. Por se tratar de uma pesquisa de 

recepção de caráter qualitativo, Silva (2009b) organizou dois tipos de audiências 

distintas (com as próprias crianças e seus respectivos pais e/ou responsáveis), as 

quais ela categorizou como primárias e secundárias. 

A pesquisa foi realizada com 20 crianças do CEC4, assistidas pelo Instituto 

de Cegos da Bahia (ICB) e seus respectivos pais e/ou responsáveis, professoras e a 

diretora pedagógica da própria instituição. Silva (2009b) constatou que a 

audiodescrição não só facilita o entendimento do desenho como também 

proporciona ao espectador infantil momentos prazerosos e educativos. Identificou 

ainda a preferência das crianças por uma narração mais interpretativa, descartando 

a hipótese de uma audiodescrição com predominância explicativa, que é feita para o 

público adulto. 

Em a Avaliação da audiodescrição de desenhos animados: uma pesquisa 

exploratória, Francisco Renato da Silva Santos (2011), no Mestrado Acadêmico em 

Letras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realiza uma 

pesquisa de caráter exploratório, caracterizando-se também como qualitativa. Essa 

pesquisa propôs, como objetivo geral do seu estudo, avaliar se a audiodescrição de 

desenhos animados, proposta por Silva (2009b) em sua dissertação, é bem aceita 

por crianças com deficiência visual do Rio Grande do Norte, considerando as 

cidades de Pau dos Ferros e Mossoró. Santos (2011) utilizou, em testes de 

recepção, três dos desenhos audiodescritos disponíveis em DVD, cujas 

audiodescrições foram realizadas por Silva (2009b). A pesquisa foi desenvolvida 

com um grupo de cinco crianças com deficiência visual, na faixa etária de 10 e 12 

anos, em 4 escolas da rede municipal e estadual. Foram organizados dois grupos 

(grupo A composto por 3 crianças que foram perdendo a visão e atualmente têm 

baixa visão; e o grupo B formado por 2 crianças com cegueira total e congênita), de 

acordo com o grau de cegueira dos participantes, para observar se existiria 

diferença na recepção desses indivíduos. Após a realização dos testes de 

recepções, verificou-se que, independentemente do grau de deficiência das 

                                                           
4
 Centro de Educação Complementar do ICB. Unidade escolar reconhecida pelo Estado, atende 

crianças e adolescentes desde a pré-escola ao final do ensino fundamental. 
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crianças, elas tiveram uma boa compreensão da narrativa, ficando explícito que a 

audiodescrição teve fundamental importância nesse processo, uma vez que as 

auxiliou na percepção de informações referentes aos personagens e suas ações, 

aos ambientes e ao tempo em que os enredos aconteciam. 

Fabiana Tavares dos S. Silva e Francisco José de Lima (2011), em Áudio-

descrição de animação: caminho para o letramento literário das crianças com 

deficiência visual, valorizam a contribuição da animação como gênero de linguagem 

no processo de letramento das crianças. Ressaltam ainda que, quando o sujeito não 

tem acesso total ou parcial a esse gênero artístico/literário, é podada a “[...] 

oportunidade de construir os sentidos, de vivenciar a experiência catártica, de 

vivenciar o lúdico, construir o simbólico e de perceber representações sociais 

contidas nas animações” (SILVA; LIMA, 2011, p. 3). Portanto, quando uma produção 

não está em formato acessível às pessoas com deficiência, elas são prejudicadas, 

tirando-lhes o direito à cultura, ao lazer e à educação. Diante da percepção da falta 

de acessibilidade às animações, é estabelecida na pesquisa a discussão sobre o 

conceito, o surgimento e a linguagem da animação. 

No capítulo A Audiodescrição no contexto escolar: a imagem sendo revelada 

pela palavra, Jefferson Fernandes Alves (2012) apresenta uma reflexão sobre 

audiodescrição e a importância da utilização de seus princípios nas práticas 

docentes em contexto escolar, possibilitando a efetiva participação dos alunos com 

deficiência visual. O autor contempla, em seu texto, aspectos históricos da 

audiodescrição no Brasil e no mundo, traz conceitos da audiodescrição e seus 

princípios, fundamentando-se nas concepções de Bakhtin sobre a linguagem, 

estimulando o leitor a pensar em uma abordagem educacional da audiodescrição, 

considerando as relações dialógicas. Ao destacar que a audiodescrição utiliza-se da 

“palavra como reveladora das imagens e de ações que não são vistas pelas pessoas 

com deficiência visual” (ALVES, 2012, p. 96), o autor enfatiza a importância da 

inserção desses sujeitos em uma abordagem pedagógica na qual a palavra será 

mediadora no processo ensino-aprendizagem na relação dialógica entre os sujeitos 

envolvidos, possibilitando troca de experiências e a construção de novos saberes. 

Filmes infantis audiodescritos no Brasil: uma análise dos filmes A Turma da 

Mônica 2 e Hotel Transilvânia foi o título do artigo de Charles R. Teixeira, Sofia 

Ferreira A. Fiore e Bárbara Carvalho (2013). Para a pesquisa, os autores realizaram 

uma análise de 3 episódios do filme Se Liga na Turma da Mônica, volume 2 e do 
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filme Hotel Transilvânia, verificando se os parâmetros em relação às questões de 

linguagem, personagens, efeitos sonoros, ambientação e outros elementos visuais e 

não verbais foram utilizados de acordo com o guia RNIB Sunshine House School 

buscando uma audiodescrição adequada para o universo infantil. Constataram, ao 

analisar os 3 capítulos do filme da Turma da Mônica, do diretor Maurício de Souza, 

que a audiodescrição utilizada apresenta uma linguagem simples e de fácil 

compreensão. 

Quanto aos efeitos sonoros, em dois dos desenhos (Chico Bento e 

Companhias e A Árvore de Natal), eles são preservados e identificados pela 

audiodescritora; já em Jogo de Vôlei, a narradora não faz menção a alguns barulhos 

pressupondo que o público já o conhece, o que, segundo o artigo, pode ocasionar 

em uma má compreensão do enredo. Também devem ser observados e analisados 

os elementos visuais não verbais como as ações e o estado emocional dos 

personagens que devem ser apresentados na audiodescrição. Nos três desenhos, 

as ações são bem descritas, o que facilita o entendimento do que está acontecendo 

além de prender mais a atenção das crianças com deficiência visual. 

Os mesmos parâmetros foram utilizados para o filme Transilvânia, 

identificando que a audiodescrição apresentada contém alguns problemas que pode 

prejudicar o entendimento das crianças com deficiência visual. A linguagem utilizada 

na audiodescrição não corresponde aos parâmetros adequados para o público 

infantojuvenil. Quanto às questões musicais, os parâmetros, de acordo com o guia 

RNIB, são preservados, não sobrepondo com descrição as músicas e, quando 

necessário, faz isso rapidamente sem causar prejuízo à letra da música. 

No artigo Acessibilidade Cultural: Áudio-descrição5 em cena para jovens 

com deficiência visual, Ana Beatriz L. de Moraes, Ana Maria A. Lopes e Maria Cecilia 

Tavares (2015) apresentam como objetivo da pesquisa investigar os benefícios do 

recurso de audiodescrição para um público de jovens que não conhecia o recurso. 

Para a realização do estudo, foram selecionados 10 jovens, alunos da rede 

municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro, com idade entre 13 e 26 anos. 

Seis desses alunos eram cegos e, quatro, com baixa visão. A pesquisa foi realizada 

                                                           
5
Segundo Lima (2016), o verbete áudio-descrição escreve-se com hífen, por ter origem na língua 

Inglesa (audio description) e por ter um sentido próprio desse vocábulo, o qual remete ao conceito de 
tradução visual. No Brasil, no entanto, a maioria dos profissionais e dos estudiosos em 
audiodescrição não acompanha essa orientação. Neste estudo, optamos pelo uso do termo 
audiodescrição. 
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no Instituto Municipal Helena Antipoff6, desenvolvida na Oficina de Áudio-descrição, 

espaço de observação e experimentação de obras artísticas com o recurso da 

audiodescrição. Por ser uma pesquisa de caráter qualitativo, os pesquisadores 

utilizaram, como material de análise, questionários semiestruturados que eram 

respondidos oralmente após a exibição de cada obra (obras com e sem 

audiodescrição), sendo possível identificar dificuldades na compreensão de algumas 

informações descritas. Tais identificações, segundo os autores, reforçam a 

importância da audiodescrição como recurso pedagógico, oportunizando ao aluno 

com deficiência visual, desde a educação infantil, acesso ao mundo cultural. 

Lísia Regina F. Michels e Mara Cristina F. da Silva (2016) propõem, no 

capítulo A audiodescrição na escola, uma reflexão sobre a importância do uso da 

audiodescrição no ambiente educacional, por entender que a escola é um ambiente 

formado por uma diversidade de alunos e que nela se estabelece a perspectiva da 

construção do conhecimento e da formação do cidadão. Com o processo de 

inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares, entre eles, alunos com 

deficiência visual, a implantação do recurso da audiodescrição torna-se cada vez 

mais importante. As autoras ressaltam, em seu trabalho, a necessidade da 

incorporação da audiodescrição nos programas de formação continuada de 

professores por ser um recurso de tecnologia assistiva7 e por possibilitar ao aluno do 

ensino básico ou superior o acesso à linguagem imagética. Segundo Michels e Silva 

(2016), o uso da técnica da audiodescrição, considerada uma tecnologia assistiva no 

ambiente escolar  

 
[...] amplia as possibilidades de acesso aos conhecimentos e oportuniza o 
acesso aos processos históricos acumulados socialmente e culturalmente 
pelos indivíduos, por meio de figuras, imagens e cenas de filmes utilizados 
na educação básica ou universidade (MICHELS; SILVA, 2016, p. 122). 

 

Nessa perspectiva, com a implantação das Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRM) a partir da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), os professores especialistas 

                                                           
6
 Órgão da Secretaria Municipal de Educação responsável pela educação especial do município do 

Rio de Janeiro. 
7
“Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” 
(BRASIL – SDH/PR – Comitê de Ajudas Técnicas, 2009, p. 9). 
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que atuam no atendimento educacional especializado necessitam ter a 

audiodescrição como conteúdo programático dos cursos de formação continuada. 

Isso se deve ao fato de eles terem em suas atribuições como docente nas escolas 

regulares a complementação ou a suplementação curricular para alunos com 

necessidades educacionais especiais. Ademais, eles desenvolvem uma atuação de 

forma colaborativa orientando os professores da classe comum na construção de 

estratégias pedagógicas que oportunizem o acesso do aluno ao currículo e sua 

interação no grupo. 

No livro Audiodescrição na escola: abrindo caminhos para a leitura de 

mundo, Lívia Maria V. de M. Motta (2016) direciona os professores a explorar um 

universo da Educação, trazendo como subsídio sua vasta experiência no campo do 

audiovisual, estimulando esses profissionais a se reinventarem por meio de diálogo 

e reflexões sobre as possibilidades de tornar suas práticas e o espaço escolar cada 

vez mais acessível para o deficiente visual. A autora inicia o livro a partir de uma 

reflexão sobre a audiodescrição conduzindo o leitor pela construção de uma base 

conceitual a partir da qual as aplicações da audiodescrição (AD) serão apresentadas 

com base em seus fundamentos. Nos capítulos dessa obra, ela trata das descrições 

em imagens estáticas dos livros didáticos, ou seja, trabalha com charges, cartuns, 

tirinhas e histórias em quadrinhos, filmes, contação de histórias e finaliza 

destacando a importância da AD, que está ultrapassando os muros das escolas nas 

atividades extracurriculares (feiras, exposições, teatros e passeios). Ressalta ainda 

a importância do uso da audiodescrição por se tratar de recurso de acessibilidade 

comunicacional que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual. 

Analisando os trabalhos selecionados, verificamos a importância desses 

estudos por apresentarem contribuições significativas para a inclusão de pessoas 

com deficiência visual nos meios de cultura, além de permitir a interação entre esses 

sujeitos e seus pares, em diferentes ambientes sociais. No entanto, verificamos 

ainda que é embrionária a pesquisa sobre a audiodescrição no contexto escolar para 

o público infantil não vidente. Partindo das reflexões acerca dos trabalhos 

mencionados, destaca-se o quanto ainda é restrita a discussão sobre a questão do 

audiovisual e da audiodescrição no contexto da sala de aula regular, considerando a 

perspectiva da educação inclusiva.  

Em nossa análise, constatamos, em Silva (2009b) e Santos (2011), a 

presença da criança com deficiência visual e seus responsáveis. O primeiro estudo 
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busca estabelecer um modelo de audiodescrição adequado para o público infantil. 

Já o segundo trabalho almeja avaliar se o modelo de audiodescrição feito por Silva 

(2009b), de fato, garantiria a compreensão das histórias por parte de 5 crianças 

cegas em escolas de duas cidades do interior do Rio Grande do Norte. A conclusão 

do estudo é a de que os filmes audiodescritos por Silva (2009b) tiveram uma boa 

recepção pelas crianças, independentemente do grau de deficiência visual de cada 

uma, constatou também que a audiodescrição ajudou-as a absorverem informações 

importantes referentes às ações dos personagens, aos ambientes e ao tempo em 

que os enredos aconteciam. 

Outro conjunto de estudos pesquisados busca analisar os parâmetros 

utilizados nas audiodescrições de filmes infantis (SILVA; LIMA, 2011; TEIXEIRA; 

FIORE; CARVALHO, 2013; MORAES; LOPES; TAVARES 2015). Já o estudo de 

Michels e Silva (2016) destaca a necessidade da incorporação da audiodescrição 

aos programas de formação continuada de professores do Ensino Básico e Superior 

por ser um recurso de tecnologia assistiva e por possibilitar ao aluno o acesso à 

linguagem imagética. Podemos ainda apontar que Alves (2012) e Motta (2016) 

preocupam-se em exercitar a ideia da incorporação da audiodescrição em uma 

abordagem pedagógica no ambiente escolar, favorecendo assim a inclusão de 

alunos com deficiência visual nas atividades propostas no contexto escolar. 

Dessa forma, é essencial reconhecer a importância das contribuições de 

cada um dos estudos selecionados, como também as lacunas existentes na 

produção de literatura no que diz respeito ao uso de filme infantil com 

audiodescrição e a inclusão escolar como forma de construir práticas inclusivas que 

favoreçam o desenvolvimento e o empoderamento do sujeito com deficiência visual 

no espaço escolar. Logo, existem produções relacionadas à importância da 

audiodescrição no desenvolvimento do indivíduo com deficiência visual, mas poucas 

são as referências ao ambiente escolar que mobilizem, simultaneamente, alunos 

com e sem deficiência visual no uso da audiodescrição. 

 

1.2 QUESTÃO DE ESTUDO E OBJETIVOS 

 

Em detrimento do agenciamento do filme no contexto dos anos iniciais, 

normalmente sem recursos de acessibilidade (audiodescrição, janela de Libras e 

legendas descritivas) e da escassez de pesquisas que façam a articulação com a 
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inclusão escolar e/ou a acessibilidade comunicacional de estudantes com deficiência 

sensorial aos produtos audiovisuais, no caso do nosso estudo, a deficiência visual, 

elegemos a seguinte questão como norteadora deste estudo: a audiodescrição 

contribui para a atribuição de sentidos, considerando a participação de alunos(as) 

com e sem deficiência visual no processo de leitura dos filmes infantis em contexto 

escolar? 

Na perspectiva de responder a essa questão, nosso trabalho assume como 

objetivo geral desenvolver, de forma colaborativa, uma proposta pedagógica 

mediada por filmes infantis com audiodescrição, contemplando alunos com e sem 

deficiência visual. De forma especifica, procuramos: 

 Investigar a audiodescrição na atribuição de sentidos do filme infantil 

em contexto escolar, considerando a participação de alunos(as) com e sem 

deficiência visual; 

 Descrever as práticas pedagógicas mediadas por filmes realizadas no 

contexto escolar, considerando a participação dos(as) alunos(as) com e sem 

deficiência visual; 

 Refletir sobre o papel da audiodescrição na atribuição de sentidos de 

alunos(as) com e sem deficiência visual, considerando a apreciação dos filmes 

infantis, em contexto escolar. 

 

Para nortear a pesquisa buscamos, com base na metodologia adotada, 

registrar a produção do conhecimento construído no percurso de toda a 

investigação, em um contínuo processo de estudo e crescimento como 

pesquisadora e profissional na área da Educação Especial Inclusiva. A esse 

respeito, Jobim e Souza (2011, p. 40) incrementa que “o contexto da pesquisa é um 

espaço de construção de consciência de si e do outro na produção do conhecimento 

responsável”. 

Sob esse viés, utilizamos como metodologia a abordagem qualitativa, por 

entendermos que os dados obtidos no ambiente escolar são repletos de minúcias e 

particularidades referentes aos sujeitos envolvidos, às relações estabelecidas entre 

eles e o meio e às contribuições no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 

consideramos a pesquisa-intervenção como sendo a mais adequada para alcançar 

nossos objetivos, pois tomamos como referência as reflexões epistemológicas de 

Bakhtin (2011) apresentadas por Jobim e Souza (2011) sobre os princípios 
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orientadores na prática do pesquisar. Segundo a autora, a pesquisa-intervenção tem 

como enunciado o dialogismo e a alteridade, em um processo no qual o pesquisador 

é sujeito integrante e ativo nas relações dialógicas que se constitui no contexto da 

pesquisa, portanto, a pesquisa não é construída sobre o outro e sim com o outro. 

Esta pesquisa é intitulada O filme infantil com audiodescrição no contexto 

escolar: A leitura fílmica no cruzamento de olhares tem como proposta a imersão no 

contexto escolar. Com isso, visa a uma prática inclusiva da qual alunos com e sem 

deficiência visual possam participar, de modo a interagir e dialogar, construindo 

juntos o entendimento a respeito das contribuições do uso da audiodescrição na 

construção de sentidos por parte de todos os alunos envolvidos no processo 

investigativo.  

Para a construção do processo investigativo, foi selecionado um lócus que 

contemplasse alguns critérios da pesquisa. O campo investigativo é uma escola da 

rede pública estadual do Rio Grande do Norte, localizada no município de Natal, no 

bairro Pitimbu, na região sul da cidade. Os sujeitos da pesquisa são alunos de uma 

turma de 4º ano do Ensino Fundamental do turno matutino, formada por dezenove 

alunos, sendo doze meninos e sete meninas, das quais, uma apresenta deficiência 

visual (cegueira). Contamos também como agente participante o professor regular 

da turma, duas itinerantes8 da Subcoordenadoria de Educação Especial (SUESP) e 

4 professores do Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às pessoas com 

deficiência visual Iapissara Aguiar – CAP/RN9. Este último foi outro local em que 

realizamos as observações, pelo fato de, na escola pesquisada, não haver sala de 

recurso multifuncional. Desse modo, a aluna cega realizava os atendimentos no 

CAP, no contraturno. 

Tendo como perspectiva a pesquisa-intervenção, com uma abordagem 

qualitativa, utilizamos como instrumentos e procedimentos de construção de dados 

para a análise: a observação; o registro no diário de campo; as rodas de conversa 

orientadas na entrevista coletiva, conforme proposto por Kramer (2003); os registros 

                                                           
8
 O serviço itinerante, segundo Melo (2010, p. 50), “visa o assessoramento as escolas com o objetivo 

de garantir o processo de escolarização de alunos com NEE, orientando as equipes técnicas e as 
famílias quanto às possibilidades de aprendizagem efetiva, além de registrar e analisar dados 
mediante a produção de relatórios individuais e coletivos, encaminhar os alunos aos serviços de 
apoio especializado, caso necessário, e promover a formação continuada em serviço da própria 
equipe e aos demais docentes lotados nas escolas da rede”. 
9
 Criado em 2002, é vinculado à Subcoordenadoria de Educação Especial – SUESP, com a finalidade 

de apoiar o aluno, cego ou com baixa visão, na sua inclusão em escolas da rede regular de ensino. 
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fotográficos, videográficos e as gravações em áudio para assegurar a fidelidade dos 

dados obtidos. Como processo interventivo, utilizamos a oficina pedagógica com 

sessões fílmicas e dinâmicas. Tais aspectos serão abordados na seção seguinte. 

 

1.3 INCLUSÃO: ACESSO AO CONHECIMENTO E À EDUCAÇÃO 

 

Iniciamos esta subseção parafraseando Martins (2006), ao alegar que a 

escola regular não foi planejada – e continua a encontrar muitas dificuldades em se 

planejar – para acolher a diversidade de indivíduos, uma vez que ainda está 

“aprisionada” em uma perspectiva de padronização para alcançar os objetivos 

educativos daqueles que alunos considerados dentro da normalidade. Na 

atualidade, grande parte dos alunos permanece em salas de aula sendo segregada 

e excluída de diferentes maneiras. Com isso, aqueles que não se enquadram em um 

padrão normativo e que não atendem as expectativas do professor quanto ao 

rendimento escolar, passam a ser estigmatizados, o que vem a acarretar prejuízos 

emocionais e de aprendizagem para esses alunos. 

Para Stainback e Stainback (1999, p. 21), a educação inclusiva é “a prática 

da inclusão de todos – independentemente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde as 

necessidades desses alunos sejam satisfeitas”. Nesse sentido, a educação inclusiva 

precisa ser entendida como uma educação de qualidade para todos, preocupada 

não apenas com o acesso dos alunos mas, também, com a permanência e o 

sucesso desses sujeitos nos processos de aprendizagem, indistintamente.  

No âmbito educacional, a busca pela inclusão de alunos com deficiência ou 

com alguma necessidade educacional especial, que requeira atendimento de acordo 

com suas especificidades, tem demonstrado ser necessária a implementação de 

ações que assegurem o acesso, a participação e a permanência desses indivíduos, 

de modo a apoiá-los em sua trajetória escolar. Algumas dessas ações requerem o 

acesso às informações e aos conhecimentos que podem ser articulados por meio de 

um currículo inclusivo em que alunos e professores compartilhem saberes e 

experiências. Segundo Souza, Batista e Evangelista (2018, p. 88), 

 

As políticas públicas educacionais em nosso país orientam no sentido de se 
buscar, por meio da criatividade, a adaptação de materiais, para facilitar o 
processo de ensino e aprendizagem de educandos público alvo da 
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Educação Especial. Temos um rico acervo legal acerca do tema. A 
realidade evidenciada nas escolas brasileiras sugere uma necessidade 
premente de qualificação de nossos educadores envolvidos no processo, 
para se apropriarem dessa legislação.  

 

Nesse sentido, é importante promover ações que proporcionem o acesso e a 

acessibilidade dos indivíduos público-alvo da educação especial a espaços públicos 

e privados com mais autonomia, bem como a serviços e materiais que lhes 

assegurem o direito à igualdade de oportunidades como qualquer outro cidadão. A 

escola, ao se assumir como um espaço inclusivo, precisa assegurar em seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP) práticas fundamentadas nos princípios da inclusão tendo 

em vista o desenvolvimento da aprendizagem de todos os alunos. Por ser um 

ambiente rico em diversidade, a escola precisa se adaptar para atender essa 

diversidade respeitando as diferenças. 

Sob essa ótica, Pires (2006, p. 115), ao discorrer sobre o cotidiano escolar 

na escola inclusiva, declara que 

 
A pessoa com necessidades especiais é sujeito do processo de inclusão 
porque, segundo o pensamento de Vygotsky, Piaget, Wallon e outros 
teóricos, as leis do desenvolvimento são as mesmas para todas as crianças, 
mudando, apenas, os contextos, podendo acontecer que os aspectos 
sociais da aprendizagem favoreçam mais ou mesmo, as pessoas, conforme 
seus contextos vivenciais e educacionais, o que implica, 
consequentemente, num maior ou menor nível de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das habilidades pedagógicas. 

 

Nesse cenário, alunos público-alvo da Educação Especial acabam por 

enfrentar mais dificuldades, pois geralmente precisam se adaptar e/ou tentar 

acompanhar práticas escolares elaboradas para um grupo homogêneo de alunos, 

tanto no que se refere ao desempenho intelectual quanto no que diz respeito às 

habilidades físicas, sensoriais e emocionais. 

O professor, investido no papel de mediador da aprendizagem, precisa 

conhecer seu aluno e entendê-lo como indivíduo em evolução, como um sujeito que 

constrói conhecimento a partir das trocas nas relações estabelecidas com o outro e 

com o meio, como pessoa que tem sentimentos e desejos que precisam ser 

respeitados e trabalhados para se tornarem cidadãos reflexivos, tendo como suporte 

suas experiências de vida. “A educação de quaisquer alunos deve ter como objetivo 

sua formação como pessoas capazes de pensar e agir, capazes de exercitar, 

plenamente, sua cidadania” (CARVALHO, 2000, p. 168). Nesse contexto, o 
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professor precisa dispor de habilidade e criatividade para ensinar de forma a 

estimular o interesse dos seus alunos. Além dessa destreza, é necessário que ele 

tenha conhecimento para entender a educação na sociedade atual, uma educação 

que envolva a todos, uma educação com todos e para todos. 

Nesse sentido, a filosofia da educação inclusiva é pautada em um 

paradigma de ensino que oferte um atendimento à diversidade, uma democratização 

do conhecimento, o respeito às diferenças de cada indivíduo e o investimento na 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação, possibilitando assim 

um novo fazer pedagógico. A esse respeito, Braga e Alves (2018) assinalam que  

[...] a perspectiva de mudança de paradigma em que a inclusão escolar se 
coloque como um valor de exercício de construção compartilhada do 
conhecimento escolar, do qual aqueles que não se enquadram nos padrões 
de normalidade socialmente estabelecidos, possam participar como 
agentes, em contraposição às iniciativas segregadoras de escolarização 
[...]. 

 

Para que a pessoa com deficiência visual viva de forma independente 

usufruindo de todos os aspectos da vida (BRASIL, 2012), é evidente a importância 

de lhe oferecer recursos que proporcionem acesso aos locais e a informação, 

dando-lhe o verdadeiro sentido de participação e integração no meio social e 

escolar. Conforme Silva, Alves e Oliveira (2011), no caso dos alunos cegos, a perda 

da visão afeta o desenvolvimento da aprendizagem, fazendo-se necessária a 

utilização de recursos específicos de ensino – materiais especiais ou de 

comunicação –, de forma que viabilizem o acesso às informações, à compreensão e 

à percepção de tudo que os cerca. Ao se tratar da pessoa cega, a origem da 

compensação, segundo Vygotsky (1983), não está no desenvolvimento do toque ou 

no refinamento da audição, mas na fala, no uso da experiência social da 

comunicação com o vidente.  

Desse modo, compreendemos que as práticas discursivas em sala de aula, 

acompanhadas das demais proposições multissensoriais, podem desencadear 

mediações diferenciadas em favor da aprendizagem da criança/jovem com e sem 

cegueira, repercutindo, inclusive, na aprendizagem de toda a turma. Uma das 

formas de compreender e viabilizar as mediações diferenciadas diz respeito aos 

processos de acessibilidade. Nessa perspectiva, a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2012) expressa, em seu Art. 9º, que a 

acessibilidade deve 
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[...] possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes 
tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, 
inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação [...] 
(BRASIL, 2012, p. 34-35). 

 

Ao pensar na possibilidade de proporcionar e assegurar à pessoa com 

deficiência visual a participação efetiva nas atividades sociais, culturais e 

educacionais, garantindo-lhe acesso a informações e ao conhecimento de modo 

isonômico em relação às pessoas que enxergam, percebemos na audiodescrição 

um recurso que possibilita o acesso e a compreensão de peças teatrais, filmes, 

exposições, musicais, programas de TV e outros, ouvindo o que pode ser visto e 

falado pelo outro. É a arte de transformar aquilo que é visto no que é ouvido, 

abrindo, portanto, janelas para mais bem enxergar o mundo. 

Dessa forma, a pesquisa em questão mobilizou, por meio de uma prática 

pedagógica acessível, a participação e a interação de alunos com e sem deficiência 

visual, independentemente de suas potencialidades, respeitando e valorizando suas 

diferenças. Ao propor o uso de filmes com audiodescrição em contexto escolar 

regular como recurso de tecnologia assistiva, provocamos novas experiências, 

reflexões e diálogos entre os alunos, uma vez que o recurso ampliou o entendimento 

do que foi proposto, favorecendo o processo de aprendizagem e de autonomia. 

 

1.4 REFLETINDO SOBRE A AUDIODESCRIÇÃO  

 

Atualmente, o direito à acessibilidade está em pauta em diversas regiões do 

mundo. No Brasil, esse direito está previsto na Lei nº 10.098, de dezembro de 2000, 

que estabelece normas gerais e os critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, por meio 

da eliminação de barreiras e de obstáculos nos espaços públicos, no mobiliário e no 

equipamento urbano, nas edificações e nos meios de transporte e de comunicação. 

Direcionando para uma abordagem educacional em uma perspectiva da 

educação inclusiva, Motta (2016, p. 15) ressalta que  

 
A diversidade obriga escolas e professores a repensar a dinâmica de sala 
de aula, a introduzir novas ferramentas que possam colaborar para o 
sucesso de tarefas, dentre elas a tarefa de promover o acesso a esse 
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universo repleto de imagens para todos os alunos, incluindo alunos com 
deficiência visual, alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos que 
não conseguem compreender aquilo que leem, para despertar a curiosidade 
e ampliar sua visão de mundo. Aprender a ler imagens pode colaborar para 
a formação de alunos mais críticos, mais capazes de compreender os 
aspectos culturais, históricos e sociais contidos nas informações visuais. 
Aprender a ler imagens terá um impacto na leitura do próprio texto. 

 

Dessa forma, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que 

possibilita tornar eventos culturais e produtos audiovisuais (filmes, filmes 

publicitários, vídeos educativos, outros) acessíveis para pessoas com deficiência 

visual. É transformar a linguagem visual em linguagem falada. Assim, de acordo com 

Franco e Silva (2010, p. 23) 

 
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. O recurso, cujo objetivo é tornar os mais variados tipos de 
materiais audiovisuais (peças de teatro, filmes, programas de TV, 
espetáculos de dança, etc.) acessíveis a pessoas não-videntes, conta com 
pouco mais de trinta anos de existência. 

 

A audiodescrição, portanto, pode ser classificada como uma modalidade de 

tradução intersemiótica, que transforma o texto visual (imagem) em verbal. Essa 

definição é amparada nos estudos de Jakobson (1995), que define três tipos de 

tradução: interlinguística (tradução de um texto de uma língua para outra); 

intralinguística (reescrita na mesma língua); intersemiótica ou transmutação (é a 

transformação de um signo em outro, ou seja, do visual para o verbal ou do verbal 

para o visual). Isso leva a uma maior compreensão das pessoas com deficiência 

visual, fomentando a inclusão, a participação e a autonomia em condições de 

igualdade, projetando mais possibilidades de acesso à cultura e à informação. 

No contexto escolar, assegurar acessibilidade comunicacional às crianças 

com deficiência visual é garantir-lhes ingresso no mundo imagético, sua participação 

plena nas atividades escolares com o acesso aos conteúdos curriculares, como, por 

exemplo, utilização do livro didático; culminâncias de trabalhos; apresentações 

teatrais, apresentações de dança, agenciamento de filme; processo de contação de 

histórias; aulas de campo, entre outros eventos no âmbito educacional. Para Alves 

(2012, p. 9-10), 

 
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 
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construir uma abordagem curricular face às múltiplas mídias e às múltiplas 
manifestações culturais das visualidades. Tal abordagem curricular deve 
contribuir para a efetivação de interações pedagógicas que concorram 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 dos seus códigos. 

 

A audiodescrição, quando usada com objetivos educativos, contribuirá 

grandemente para a participação efetiva do aluno com deficiência visual na 

compreensão e na construção do espaço imagético do próprio ambiente escolar, na 

construção de sentidos e na equiparação de oportunidades assegurando o acesso 

ao mundo das imagens e a eliminação de barreiras comunicacionais. Lívia Motta, 

estudiosa na área, reflete sobre a importância de o próprio professor na escola 

descrever o universo imagético presente em sala de aula como ilustrações nos livros 

didáticos e livros de história, gráficos, mapas, vídeos, fotografias, experimentos 

científicos, desenhos, peças teatrais, passeios, feiras de ciências, visitas culturais, 

objetos, entre outros, sem precisar de equipamentos para tal procedimento, mas 

ciente da importância de verbalizar aquilo que é visual, o que certamente irá 

contribuir para a aprendizagem de todos os alunos, pois além de ampliar o espaço 

imagético, aumenta o repertório, a fluência verbal e as habilidades perceptivas. 

Em conformidade com o exposto sobre o agenciamento da audiodescrição 

no contexto escolar, a autora acrescenta que: 

 
Na escola, o conhecimento sobre o recurso e sobre seus benefícios, 
aplicabilidade e técnicas permitirá que possa ser utilizado como ferramenta, 
o que sem dúvida poderá contribuir para o enriquecimento do agir 
pedagógico e para a abertura de mais oportunidades de aprendizagem para 
os alunos cegos e com baixa visão, além de alunos com deficiência 
intelectual, alunos com dislexia, com déficit de atenção, autistas e, mesmo, 
alunos sem deficiência (MOTTA, 2016, p. 6-7). 

 

A audiodescrição, por fazer uso expressamente da palavra como reveladora 

das imagens e das ações não visualizadas pelas pessoas com deficiência visual 

(cega e com baixa visão), no contexto escolar, quando empregada numa perspectiva 

educativa, dissemina uma relação dialógica entre os envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem. Para Bakhtin (2015, p. 55-56), “o falante abre caminho para o 

horizonte alheio do ouvinte, constrói sua enunciação em território alheio, no campo 

aperceptivo do ouvinte”. 



35 
 

Nesse contexto, essa relação dialógica estará apoiada nas ideias de Bakhtin 

que realçam o caráter alteritário e tensionado das práticas enunciativas. O diálogo 

estabelecido pelo processo de audiodescrição no contexto ensino-aprendizagem 

estabelece uma relação de concordância e discordância, um juízo frente ao tema 

proposto gerando interação entre os sujeitos envolvidos. 

 
As relações dialógicas são relações (semânticas) entre toda a espécie de 
enunciados na comunicação discursiva. Dois enunciados, quaisquer que 
sejam, se confrontam em um plano de sentido (não como objetos e não 
como exemplos linguísticos), acabam em relação dialógica (BAKHTIN, 
2011, p. 323). 

 

Alves (2012) corrobora essa ideia ao enunciar que a audiodescrição atua 

como agente mediador pela revelação das imagens e dos acontecimentos por meio 

da palavra. É, portanto, uma modalidade de tradução audiovisual acessível, que tem 

a palavra como reveladora do que não é acessível às pessoas com deficiência visual 

(cega e com baixa visão). Seu agenciamento no contexto escolar inclusivo precisa 

ser incorporado em uma prática pedagógica que utilize a palavra como mediadora 

no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, implicando uma 

interação de dimensão dialógica entre os sujeitos envolvidos. Nesse sentido, o 

movimento de dialogar permite a troca de experiência e saberes em uma 

permanente construção do conhecimento de forma coletiva. 

Logo, levando em consideração que o ambiente escolar é um universo rico 

em imagens estáticas e dinâmicas, deve-se refletir sobre a prática docente nesse 

contexto, pois o uso de imagens é constante e intenso, e, nessa perspectiva, a 

audiodescrição é um importante recurso didático no desenvolvimento do processo 

ensino-aprendizagem. No contexto escolar, segundo Nunes, Fontana e Vanzin 

(2011), “a audiodescrição é uma tecnologia assistiva que propicia às pessoas cegas 

ou com deficiência intelectual o acesso a obras diversas com conteúdos visuais”. 

Dessa forma, todas as imagens consideradas importantes para o entendimento do 

conteúdo estudado precisam ser transformadas em palavras. 

Utilizar a audiodescrição no contexto escolar pode potencializar a inclusão 

dos alunos com e sem deficiência visual garantindo-lhes mais autonomia. Seguindo 

esse viés, Alves (2012, p. 96) declara que a “audiodescrição, ou pelo menos, seus 

fundamentos e diretrizes, converte-se em matriz procedimental para o 
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desenvolvimento de atividades pedagógicas que promovam a acessibilidade 

curricular”, e assim torne a aprendizagem acessível a quem dela precise. 

 

1.5 A PRESENÇA DO FILME NA ESCOLA 

 

Em nossa prática docente, é comum usarmos o filme como recurso 

pedagógico para dar início a um novo conteúdo ou para enriquecê-lo à medida que 

for necessário. Por conseguinte, é um recurso pedagógico potencializador do 

processo ensino-aprendizagem e da constituição de um espectador crítico e 

reflexivo. 

Em entrevista, Xavier (2008), ao ser questionado sobre como pensar a 

interação imagem/conhecimento, alega existirem dois caminhos, a saber: o do uso 

expressamente didático da imagem, visando apenas a uma leitura pragmática sem 

gerar novas informações; e o do encontro com a própria imagem, ampliando a 

percepção e o repertório do espectador. O autor acrescenta que,  

 
[...] a relação produtiva e enriquecedora com as imagens e narrativas 
desconcertantes se apóie na força exclusiva de um saber das formas e de 
um repertório analítico que nos capacite a uma recepção “adequada”, pois 
aqui, como em outros terrenos, quase tudo depende da postura, de uma 
disponibilidade, de uma forma de interagir com as imagens (e narrativas), 
que têm a ver com todas as dimensões da nossa formação pessoal e 
inserção social. A recepção deve ser um acontecimento (original) não-
redutível a esta idéia de que o “especialista” (sabedor de códigos) detém a 
chave para ler os filmes da forma mais competente (XAVIER, 2008, p. 17). 

 

Essa forma de ver a imagem não incapacita nem minimiza o agenciamento 

do filme em sala de aula com o propósito de completar o conteúdo estudado, mas 

sim, requer mais interação do espectador com a imagem, mobilizando discussões e 

reflexões, gerando, por sua vez, a construção de sentidos. Duarte (2009), ao 

discorrer sobre a significação de narrativas fílmicas empreendidas pelo espectador, 

acrescenta que esse não é um processo exclusivamente individual. O entendimento 

vai sendo reorganizado a fim de possibilitar novas interpretações. Assim, a 

compreensão do filme constitui-se como um processo coletivo e dinâmico em que o 

seu discurso é completado pelo discurso alheio e vice-versa. 

O filme, ao ser idealizado, tem sua origem vinculada ao concreto, ao visual, 

ao próximo, ao inusitado, aguçando nos espectadores os sentidos sensoriais. Como 
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bem expressa Moran (1995, p. 28), “pelo vídeo sentimos, experimentamos 

sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos”. O Autor acrescenta ainda que 

 
O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 
Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não-
separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de 
todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 
realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços (MORAN, 1995, p. 
28).  

 

Nessa perspectiva, o filme provoca os sentidos do espectador conduzindo-o 

a um espaço entre o mundo imaginário (fictício) e o mundo real. Assim, o filme, ao 

ser incorporado no contexto educativo, amplia a visão cultural, artística e social dos 

nossos alunos, tenham eles deficiência ou não. Portanto, é um importante artefato 

mediador no processo ensino-aprendizagem. 

A presença do filme em sala de aula pode estimular o interesse do aluno 

pelo assunto estudado além de provocar momentos de reflexão e diálogo. Afinal, 

qual é a criança que não gosta de assistir a um filme? Apesar disso, nas práticas 

com filmes em sala de aula, o que é comum perceber é a exclusão dos alunos com 

deficiência visual (cego e baixa visão). O professor, muitas vezes, envolvido na 

dinâmica de sala ou por ausência de conhecimento sobre a deficiência visual, acaba 

não fazendo uso de qualquer estratégia que permita que alunos cegos e com baixa 

visão possam acompanhar o filme com satisfação.  

No contexto escolar, para que alunos com deficiência visual tenham acesso 

ao currículo, sugerem-se alguns materiais pedagógicos e atividades que podem ser 

utilizados adequando-os às necessidades individuais. Para a criança cega, a 

ausência da audiodescrição em filmes, quando usados como recurso pedagógico, 

dificulta, limita e impede a construção das imagens mentais desencadeada pelo 

texto da animação. Incorporar na prática pedagógica a mediação fílmica como 

estratégia no processo ensino-aprendizagem é provocar a mobilização de 

desdobramentos de experiências estéticas, cognitivas e sensoriais, conforme nos 

esforçaremos em explicitar quando da descrição/análise de cada oficina, apoiada 

nos filmes selecionados. 

Portanto, compreendemos que a utilização do filme com audiodescrição em 

sala de aula contribui para o processo de aprendizagem de alunos com deficiência 

visual, além de lhes assegurar o acesso ao mundo das imagens. Nesse sentido, a 

incorporação desse recurso pressupõe uma pedagogia dialógica que considera o 
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encontro de vozes sociais. Na arena discursiva, essas vozes estão carregadas de 

tensões, concordando ou discordando, construindo, pela palavra e pelo olhar do 

outro, posicionamentos responsivos sobre os temas abordados, gerando reflexões e 

a construção de sentidos. 

Para sistematizar o percurso de toda a pesquisa e seu processo de 

construção, organizamos esta dissertação em cinco seções. Na seção introdutória, 

Para início de conversa, procuramos contemplar as motivações que culminaram na 

realização desta pesquisa, apresentando a temática do estudo e a revisão de 

literatura, o objeto de estudo, a questão-problema que norteou a investigação, os 

objetivos e as reflexões sobre a inclusão como direito de todos à educação, sobre a 

audiodescrição em contexto escolar e sobre a presença do filme como mediador do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Na seção intitulada O eixo metodológico: o encontro com os outros, 

apresentamos a abordagem metodológica do estudo, o percurso até encontrar o 

campo investigativo e os sujeitos participantes da pesquisa, evidenciando os 

instrumentos e os procedimentos metodológicos utilizados no decorrer do processo 

investigativo. Trataremos também do acesso ao conhecimento e à educação, 

portanto, do direito à inclusão escolar. 

Nas seções três e quatro, detalhamos as três oficinas, descrevendo as 

etapas e os procedimentos realizados durante a efetivação de cada uma. É 

importante sinalizar que em todas as oficinas utilizamos filmes de curta-metragem 

com e sem audiodescrição. Na primeira oficina, The Present: a emergência de 

imagens e de vozes, discutimos a realização da atividade que oportunizou uma 

nova experiência para os alunos, a partir do desenho e da leitura tátil. Na segunda e 

terceira oficinas, No seu lugar: a relação eu-outro e Taí ... Ó! Uma aventura na 

lagoa: o corpo que lê, respectivamente, abordamos a investidura em atividades de 

sensibilização e de percepção sensorial. 

Por fim, nas Considerações Finais, apresentamos nossas reflexões sobre o 

percurso da pesquisa tomando como referência, os objetivos elencados e o nosso 

posicionamento quanto à elucidação da questão problema que orientou a pesquisa. 
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2 O EIXO METODOLÓGICO: O ENCONTRO COM OS OUTROS 

 
Pesquisar é um processo de desencantamento e de encantamento 
simultâneos do mundo físico e social. Pesquisar é também penetrar na 
intimidade das camadas de leitura que vão sendo construídas pelo 
pesquisador através da sua interação simbólica no mundo (JOBIM E 
SOUZA, 2003, p. 81). 

 

Apoiados nas palavras de Jobim e Souza (2003), entendemos que o 

pesquisador imerso no processo investigativo se vê também como sujeito que 

experimenta com os outros sujeitos da pesquisa as novas descobertas, imbricando, 

assim, em um processo de acabamento constante. Nessa vertente e em prol dos 

objetivos propostos, esta pesquisa investiga as contribuições da audiodescrição para 

a atribuição de sentidos, considerando a participação de alunos(as) com e sem 

deficiência visual no processo de leitura dos filmes infantis, em contexto escolar. 

No tocante à realização deste estudo, os aspectos metodológicos estarão 

apoiados em uma abordagem qualitativa, por entendermos a importância das 

relações entre os sujeitos participantes e o meio, suas relações e os encadeamentos 

no processo ensino-aprendizagem. Ao assumirmos uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, concordamos que a análise dos dados examinados se dará pela 

qualidade das informações obtidas dos participantes da pesquisa. Atribuindo 

especial atenção às especificidades que constituem o objeto de estudo, focando-se 

em compreender o comportamento e as experiências dos sujeitos envolvidos. 

Seguindo essa lógica e para atingir os objetivos elencados, é importante 

investigar o grupo pesquisado a fim de compreender como se dá a prática 

pedagógica de modo a ter uma visão detalhada a partir de observações, trocas, 

interação e diálogo, reconhecendo no processo emoções, descobertas e 

sentimentos que se revelam em sua subjetividade e em suas experiências. A esse 

respeito, Bogdan e Biklen (1994, p. 11) afirmam que  

 
[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da 
mensuração, definições operacionais, variáveis, testes de hipóteses e 
estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação 
que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 
percepções pessoais. Designamos esta abordagem por Investigação 
Qualitativa. 

 

De acordo com os autores, esse tipo de investigação requer uma 

aproximação do pesquisador com os sujeitos e uma imersão no campo investigado. 
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Com relação aos dados coletados, estes são de natureza descritiva, esboçando 

atenção às descrições de pessoas, acontecimentos e situações. Ademais, esse tipo 

de pesquisa está centrado no processo e não no produto e se preocupa em 

apresentar a realidade dos participantes. A pesquisa qualitativa, ao enveredar em 

uma perspectiva sócio-histórica, propõe-se a valorizar “os aspectos descritivos e as 

percepções pessoais, devem focalizar o particular como instância da totalidade 

social, procurando compreender os sujeitos envolvidos e, por seu intermédio, 

compreender também o contexto” (FREITAS, 2002, p. 26). Complementando, a 

autora ressalta que “trabalhar com a pesquisa qualitativa numa abordagem sócio-

histórica consiste, pois, numa preocupação de compreender os eventos 

investigados, descrevendo-os e procurando as suas possíveis relações, integrando o 

individual com o social” (FREITAS, 2002, p. 28), preocupando-se, assim, com a 

produção de conhecimento no campo das ciências humanas.  

Seguindo o viés do trabalho de pesquisa nas ciências humanas, numa 

abordagem sócio-histórica, buscamos em Mikhail Bakhtin as reflexões de uma teoria 

enunciativa da linguagem. Ao interpretar a pesquisa como uma relação entre os 

sujeitos, Bakhtin assume uma perspectiva dialógica, dando real importância à 

interação. Nessa vertente, adotamos como metodologia investigativa os 

pressupostos da pesquisa-intervenção, por entendermos que são os mais 

adequados para alcançar nossos objetivos, tomando como referência as reflexões 

epistemológicas de Mikhail Bakhtin apresentadas por Jobim e Souza (2011), sobre 

os princípios orientadores do ato de pesquisar. Segundo esta autora, as proposições 

bakhtinianas permitem o delineamento de uma pesquisa-intervenção, assumindo 

como eixos fundantes o dialogismo e a alteridade, em um processo em que o 

pesquisador é sujeito integrante e ativo nas relações de reciprocidade que se 

constituem no contexto da pesquisa. Portanto, a pesquisa não é construída sobre o 

outro e sim com o outro. 

Logo, compreendemos esta pesquisa como uma pesquisa-intervenção, por 

apresentar-se, portanto, 

 
[...] como instauração de modos de discursividade entre o pesquisador e o 
sujeito da pesquisa, assumindo a dimensão dialógica e alteritária como 
aspecto central de sua abordagem metodológica. Nesse sentido os sujeitos 
envolvidos se apropriam de um modo de pensamento em permanente 
transformação, evitando a adesão de um modelo fixo e cristalizado de se 
acercar das questões cuja compreensão de busca desvendar (JOBIM E 
SOUZA, 2011, p. 40-41). 
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Segundo Freitas (2011), pesquisar significa ter o outro como companheiro 

no desenvolvimento da investigação, enfrentando lado a lado os desafios para 

compreender o propósito da investigação. Diz a autora: 

 
Ao levar em conta a particularidade do encontro do pesquisador com o seu 
outro e, consequentemente, a especificidade do conhecimento que pode ser 
gerado a partir desta condição, o que se destaca é a produção de um 
conhecimento inevitavelmente dialógico e alteritário (JOBIM E SOUZA, 
2011, p. 35, grifo do autor). 

 

Logo, comprometidos com o dialogismo e a alteridade nas práticas 

discursivas entre o pesquisador e os participantes da pesquisa, nós nos apoiaremos 

nas concepções filosóficas da linguagem humana em Mikhail Bakhtin (1895-1975). 

Para Bakhtin (2011), é essencial refletir sobre a complexidade do ato bilateral e do 

desenvolvimento do conhecimento que se constrói na relação dialógica eu-outro.  

No ambiente escolar, a pesquisa-intervenção mobiliza os sujeitos envolvidos 

estabelecendo uma relação de trocas de experiências, podendo se transformar em 

colaboradores do processo a partir de uma reflexão sobre a prática. Nessa 

perspectiva, a pesquisa-intervenção impulsiona um movimento que envolve, no 

contexto escolar, o pesquisador, o professor da turma regular e os alunos em um 

processo que promove repensar a prática educativa e transformar esse contexto em 

colaboração com os indivíduos participantes da pesquisa, na produção constante do 

conhecimento dialógico e alteritário. Afinal, “O outro é o lugar da busca de sentido, 

mas também, simultaneamente, da incompletude e da provisoriedade. Esta 

perspectiva apresenta a condição de inacabamento permanente do sujeito” (JOBIM 

E SOUZA, 2011, p. 35, grifo do autor). 

Podemos dizer, então, que ao intervir nas práticas sociais, temos o outro 

(sujeitos participantes da pesquisa) como companheiro durante o processo 

investigativo, enfrentando os desafios no decorrer da investigação, passando a 

interpretar e a entender o objeto de estudo, tendo como princípio a fiel relação entre 

a observação, a ação e o compromisso político e ético. 

 

2.1 CAMPOS DE INVESTIGAÇÃO 
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Com base na filosofia bakhtiniana, é na relação com o outro que os sujeitos 

se constituem. Desse modo, o dialogismo e a alteridade não podem ser analisados 

separadamente, visto que a linguagem é interação, e, portanto, há o encontro do 

pesquisador com o outro, considerando que todos são expressivos e falantes. Nesse 

contexto, a relação eu-outro é marcada pelos diálogos, carregados de múltiplos 

olhares, tensões, descobertas e trocas de conhecimento. 

Nessa perspectiva, buscaremos construir uma prática pedagógica 

interventiva que assegure vivências, participação e diálogo, tornando possível o 

processo de construção de sentidos por parte dos sujeitos envolvidos, visto que o 

objeto de pesquisa é o outro, ou seja, o ser humano e sua produção, “[...] o que 

importa é apreender tudo aquilo que é da ordem da singularidade da experiência 

humana, ou melhor, tudo que seja revelação de novidade e criação, em detrimento 

da busca exclusiva por explicações do que permanece imutável no sujeito” (JOBIM 

E SOUZA, 2011, p. 37, grifo do autor). Uma pesquisa dessa natureza, por 

conseguinte, significa ir ao encontro do outro e compartilhar com ele os 

conhecimentos, as experiências e as opiniões, que, de forma recíproca, alteram-se 

durante a investigação. 

No processo de busca pelo campo de investigação, enfrentamos algumas 

dificuldades, visto que procurávamos um lócus que atendesse três critérios 

estabelecidos para o desenvolvimento do estudo. O primeiro critério era encontrar 

uma turma com sujeitos com deficiência visual (cegueira), que além de estarem 

matriculados na rede regular de ensino também estivessem matriculados no 

Atendimento Educacional Especializado (AEE); o segundo era que a turma fosse 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental; e o terceiro, que a escola deveria ser da 

rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do Norte. É importante ressaltar 

que esses critérios possibilitaram aos alunos com e sem deficiência visual participar 

da pesquisa, apresentando à investigação dados e sujeitos reais com base em suas 

vivências e experiências estudantis positivas ou negativas em um contexto escolar. 

Elegemos como critério de exclusão para o desenvolvimento da pesquisa a não 

aceitação de participar voluntariamente ou não atender os critérios de inclusão. 

Conseguimos na Secretaria Municipal de Educação (SME) do município, no 

setor de Educação Especial, uma relação de escolas com alunos com deficiência 

visual (cegueira e baixa visão). Priorizamos as escolas que tinham alunos 

matriculados com cegueira. Entramos em contato e visitamos várias dessas escolas. 
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Nesse sentido, nós nos deparamos com alguns problemas, a começar por não 

encontrar alunos(as) cegos(as) frequentando assiduamente a escola; outro fator era 

a evasão escolar desses alunos. 

Em contato com uma professora itinerante da rede estadual de ensino, 

encontramos o campo para a investigação que atendesse os critérios eleitos para o 

desenvolvimento da pesquisa. A escola é da rede pública, localizada no município 

de Natal/RN, na região sul da cidade, que denominamos “Escola Recanto do 

Saber10”. O primeiro contato com a diretora da escola foi feito presencialmente. Na 

ocasião, apresentamos brevemente a pesquisa, o interesse em realizá-la naquela 

instituição de ensino e a relevância para os participantes da investigação e para o 

estímulo a novos estudos na área. A gestora foi receptiva e demonstrou bastante 

interesse na proposta, marcando um encontro com a vice-diretora, a coordenadora 

pedagógica e o professor da turma que tinha uma aluna com deficiência visual 

(cega), para que apresentássemos a pesquisa para todos. 

O encontro foi importante por nos proporcionar a oportunidade de apresentar 

os objetivos propostos para o estudo, os procedimentos e os instrumentos que 

seriam adotados para a construção dos dados, as etapas da investigação 

(observações e oficinas pedagógicas), bem como para a participação dos sujeitos 

envolvidos (alunos com e sem deficiência visual – cego e o professor da turma 

regular). Além de viabilizar um momento de perguntas e respostas entre todos os 

presentes (pesquisadora, professor, coordenadora e diretoras), ficou explícito o 

interesse de todos nesse trabalho, considerando a informação de que esses sujeitos 

estavam abertos à pesquisa como também a tudo o que pudesse ajudá-los a 

compreender o processo de inclusão no contexto regular de ensino numa 

perspectiva inclusiva. Eles explicaram que Dora11 era a primeira e única aluna com 

deficiência na escola. Desse modo, eles esperavam que a pesquisa pudesse auxiliá-

los com orientações e sugestões de como realizar um trabalho com a aluna com 

deficiência visual. 

Para dar início à investigação propriamente dita no lócus, reelaboramos o 

projeto de pesquisa e o submetemos ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

                                                           
10

 Para preservar a identidade da escola investigada, conforme informado nos Termos de 
Consentimento Livre e Esclarecido, optamos em usar um nome fictício. 
11

 Cada sujeito da pesquisa recebeu um nome fictício. O termo Dora foi usado para representar a 
aluna cega. 
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Universitário Onofre Lopes (HUOL). Logo após o processo de tramitação, obtivemos 

aprovação, sendo comprovada pelo registro do CAEE: 71348317.0.0000.5292. 

No primeiro encontro com o professor da turma do 4º ano, após o momento 

de explanação da pesquisa para a equipe pedagógica da escola, organizamos 

juntos um cronograma que atendesse o desenvolvimento da investigação, de forma 

a ir se ajustando às atividades previstas da escola e, principalmente, às da turma. 

Nesse dia, com o professor de ensino, fomos até a turma e firmamos o primeiro 

contato informal, quando foi anunciada e explicada aos alunos a realização da 

pesquisa. 

O próximo passo foi conversar com os pais deixando-os cientes da pesquisa 

e dos benefícios da utilização de recursos de acessibilidade comunicacional nas 

práticas educacionais, principalmente para as pessoas com deficiência visual. 

Infelizmente, tivemos pouca adesão dos pais à reunião, justificada pelos alunos 

como compromisso dos pais com o trabalho. 

No que diz respeito à escola, esta funciona desde o ano de 1989. No 

entanto, foi oficialmente criada por meio do decreto de nº. 17.838 – SECD/RN de 28 

de setembro de 2004. Inicialmente, funcionou com duas salas de aula no turno 

noturno, oferecendo o curso supletivo, atualmente denominado de Educação de 

Jovens e Adultos. Em seguida, conseguiu-se implantar da 1ª a 4ª série (classificação 

recebida no período), para atender uma clientela localizada no próprio bairro e na 

circunvizinhança. Atualmente, oferece do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em 

observância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9394, de 20 

de dezembro de 1996, alterada pela Lei de nº. 11.114/2005, que institui o Ensino 

Fundamental de, no mínimo, 8 anos, de forma obrigatória e gratuita nas escolas 

públicas a partir dos seis anos em todo o território nacional. 

Na busca por um melhor entendimento do contexto investigativo, estudamos 

o Projeto Político Pedagógico (PPP), instrumento norteador que apresenta a 

proposta educacional da escola. O documento apresenta uma organização curricular 

pautada nos Parâmetros Curriculares e nas duas leis acima referidas. Também 

estabelece como missão “assegurar um ensino de qualidade formando cidadãos 

comprometidos com valores éticos da solidariedade, inovação e diversidade, 

viabilizando o acesso e a permanência do aluno na escola” (NATAL, 2016, p. 7). 

Quanto à organização curricular, as informações registradas no documento 

dizem respeito aos conteúdos trabalhados que  
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[...] contemplam os objetivos atitudinais, procedimentais e conceituais e são 
selecionados considerando as vivências extra-escolares dos alunos e os 
conhecimentos prévios acumulados por eles. Dessa forma, possibilita-se a 
construção dos conhecimentos significativamente com base nos pilares da 
educação no século XXI: o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender 
a conviver e aprender a ser (NATAL, 2016, p. 9). 

 

É conveniente registrar que o documento possui um único e sucinto tópico 

que fala na inclusão de “portadores de necessidades especiais”12 ao se referir 

apenas à quantidade de alunos por turma quando esta tenha mais de um aluno com 

deficiência matriculado. Não menciona qualquer outro aspecto relacionado ao 

desenvolvimento educacional, sensorial e emocional dos estudantes com 

deficiência. Segundo a própria coordenadora, o Projeto Político Pedagógico da 

escola precisa ser reestruturado porque não contempla alunos público-alvo da 

educação especial na perspectiva inclusiva. 

Chegamos à escola Recanto do Saber no início do mês de setembro de 

2017, com a missão de cumprir, em um curto espaço de tempo, todo o processo 

investigativo, uma vez que a escola já tinha outras programações previstas no 

calendário escolar para finalizar o ano letivo. Consideramos ainda o primeiro critério 

para a escolha do participante com deficiência visual, que além de ser cego deveria 

participar do atendimento educacional especializado. Como na escola não existe 

uma sala de recurso multifuncional para o atendimento, a aluna cega era 

matriculada no Centro de Apoio Pedagógico para atendimento as pessoas com 

deficiência visual Iapissara Aguiar – CAP/RN, localizado no bairro Dix-sept Rosado, 

zona oeste do município de Natal. Com o objetivo de colaborar com a Política de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, o CAP procura assegurar 

aos deficientes visuais o acesso a um ensino de qualidade e a permanência na 

escola, por meio de materiais de apoio pedagógico e suplementação didática. 

As Resoluções nº 02/2012 – CEE/CEB/RN de 31 de outubro de 2012, e nº 

03/2016-CEB/CEE/RN, de 23 de novembro de 2016, fixam normas para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade de 

Educação Especial. Em seu Art. 6º, afirma que o AEE dos alunos da rede pública de 

ensino, quando não ofertado na própria escola, poderá ser realizado em Centros de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou em instituições 
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 Optamos por usar nesse momento esse termo entre aspas, por ter sido usado dessa forma no 
Projeto Político Pedagógico da escola. 
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comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, com atuação 

exclusiva na educação especial, conveniadas com o poder público competente. Em 

virtude desse fato, adicionamos em nosso processo investigativo observações 

durante os atendimentos à aluna nos dias em que ela era acompanhada no CAP, 

que, por sinal, era no contraturno do horário da escola regular. 

Em nossa primeira visita ao CAP, fomos recedidos pela coordenadora 

pedagógica em razão da ausência do diretor, naquele momento, na instituição. 

Apresentamos a proposta da pesquisa esclarecendo que o lócus e os participantes 

do estudo já estavam definidos, e que a aluna com deficiência visual da turma 

realiza o atendimento especializado naquela instituição. Diante desse fato, 

solicitamos a autorização para realizar algumas observações durante o atendimento 

à aluna Dora, como também para conversar com a equipe de professores que a 

acompanha. A coordenadora prontamente acolheu a nossa pesquisa, solicitando 

apenas que formalizasse em documento para a direção da instituição. Retornamos 

ao CAP com o ofício (Apêndice F), e na ocasião, fomos apresentados a toda a 

equipe do centro de apoio. Dora, aluna cega, tinha atendimento duas vezes 

(segundas e quartas-feiras) por semana no turno da tarde, cada um com duração de 

50 minutos. Durante o turno, ela tinha aula de Artes e Acessibilidade (mobilidade) 

com a professora Aurora13; Língua Portuguesa com a professora Bela; Artes com a 

professora Cinderela; e aula de iniciação ao Braille e informática acessível com o 

professor Encantado. No decorrer do tópico 2.2, descreveremos com mais detalhes 

como aconteceram as observações no decurso da pesquisa. 

A escola Recanto do Saber, localizada em Natal, é pequena e vinculada ao 

sistema público de ensino, com uma estrutura precária e com poucos recursos 

materiais e didático-pedagógicos. Sua infraestrutura atualmente é composta por 

quatro salas de aulas; uma pequena cozinha; um depósito de merenda; uma sala 

pequena para a direção; um corredor gradeado, que é o acesso de entrada ao 

prédio da escola; um banheiro masculino e um banheiro feminino para adultos e 

crianças; um pátio coberto e gradeado, utilizado como local para o atendimento aos 

pais e professores, para a secretaria da escola e para a circulação de pessoas; uma 

sala de laboratório de informática; e uma extensa área livre arenosa e sem 

arborização que circunda a escola. É um prédio antigo sem qualquer tipo de 
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 Aos professores do CAP também foram dados nomes fictícios. 
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acessibilidade estrutural e comunicacional, mesmo havendo uma aluna cega entre 

os estudantes. 

O quadro de pessoal da escola é formado por uma gestora, uma inspetora 

escolar, uma coordenadora administrativo-financeira e uma coordenadora 

pedagógica, todas com licenciatura em Pedagogia; sete professores polivalentes, 

sendo seis professoras com licenciatura em Pedagogia e um professor com 

licenciatura em Letras (professor da turma selecionada para a pesquisa); três 

auxiliares de secretaria; duas merendeiras. De forma terceirizada, a escola dispõe 

de um auxiliar de merenda, um porteiro e um auxiliar de limpeza. 

A turma do 4º ano do Ensino Fundamental do turno matutino, campo central 

do processo investigativo, é constituída por dezenove alunos, sendo doze meninos e 

sete meninas, entre as quais, Dora. O professor da turma, formado em Letras, 

informou que não tinha experiência com alunos com deficiência. Em conversa 

informal, o professor afirmou que apenas Dora tinha deficiência e que se havia outro 

aluno nessa condição, ele não sabia. A sala de aula era bem espaçosa. Em uma das 

paredes laterais, havia grandes janelas, que iam de um lado a outro. A parede de 

fundo e a outra lateral eram usadas para a exposição de cartazes, onde também 

ficavam os ventiladores e o armário de ferro para uso do professor. 

Conhecendo, portanto, o lócus e os sujeitos da pesquisa, iniciamos o 

processo investigativo do nosso estudo envolvidos pela filosofia bakhtiniana acerca 

das ciências humanas, que tem como alicerce a interação entre os seres humanos 

pautada na relação dialógica da linguagem. Sob esse viés, entende-se que o ser é 

um sujeito constituído pela linguagem. Consoante Bakhtin (2011, p. 400), “[...] 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”. 

 

2.2 PROCESSO INVESTIGATIVO E PROCEDIMENTOS 

 

Ao enveredar pela pesquisa em ciências humanas, não podemos 

desvincular as práticas sociais e culturais que circundam os sujeitos que se propõem 

a participar da pesquisa, o que nos levou a pensar e a utilizar procedimentos de 

investigação que nos fizeram observar esses indivíduos em meio à convivência um 

com o outro e às suas experiências. Nesse processo, propusemo-nos a analisar o 
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modo como eles se veem, como veem o outro e, ainda, como são vistos pelo outro 

durante o processo investigativo. Nessa perspectiva, nossa pesquisa se apoiou em 

dois conceitos fundamentais de Bakhtin: o dialogismo e a alteridade. 

De acordo com essa vertente, cada sujeito ocupa um lugar único no espaço 

e, desse lugar, mostra como enxerga o outro e o meio que o envolve. Seguramente 

Jobim e Souza (2003, p. 83) expõe que, “ao observarmos as interações sociais e os 

enunciados que emergem na vida cotidiana constatamos a nossa necessidade 

absoluta do outro”. Concomitantemente a essa assertiva, Bakhtin (2011) afirma que 

ser significa ser para o outro e, através desse outro para si mesmo. Como assinala 

Freitas (2003, p. 36), 

 
[...] pesquisador e pesquisado passam a ser parceiros de uma experiência 
dialógica conseguindo se transportarem da linguagem interna de sua 
percepção para a sua expressividade externa, entrelaçando-se por inteiro 
num processo de mútua compreensão. 

 

Dessa forma, os sentidos construídos nesse movimento bilateral, ou seja, 

recíprocos, vão resultar da situação experienciada pelos sujeitos envolvidos, isto é, 

pelas situações concretas em que se realizam as ações e os acontecimentos e pela 

relação estabelecida entre o pesquisador e os interlocutores na pesquisa. 

Envolto em toda essa perspectiva, adotamos como instrumentos e 

procedimentos de construção de dados para a análise do processo investigativo: a 

observação; o registro no diário de campo; as rodas de conversa, orientadas na 

entrevista coletiva proposta por Kramer (2003); os registros fotográficos, 

videográficos e as gravações em áudio, buscando assegurar a fidelidade dos dados 

obtidos. Como processo interventivo, utilizamos a oficina pedagógica com sessões 

fílmicas e dinâmicas. Para Ferreira (2001), transformar a sala de aula em oficina 

pedagógica é construir um espaço favorável para reflexões, criatividade e troca de 

experiências, desenvolvendo, assim, um processo coletivo de aprendizagem 

prazerosa e criativa. 

Nesse quadro, a oficina pedagógica permite que se estabeleçam a 

participação e a interação entre alunos e professores, colaborando com o 

desenvolvimento da aprendizagem de forma objetiva e diferente. A natureza 

dinâmica dessa estratégia pedagógica permite diversificar as atividades a ser 
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propostas. As oficinas14 planejadas para o desenvolvimento do processo 

investigativo contemplam sessões fílmicas, com e sem o agenciamento do recurso 

da audiodescrição; dinâmicas de sensibilização; atividades sensoriais; e rodas de 

conversa, em que todos os alunos, em condições de igualdade, possam participar e 

interagir em uma dimensão dialógica e alteritária. 

Iniciamos a atuação investigativa com as observações na escola, no intuito 

de verificar as práticas escolares diárias, a interação entre o grupo – alunos com e 

sem deficiência visual –, a participação desses alunos nas práticas educativas, e, 

assim, compreender se o processo inclusivo, de fato, está presente no contexto 

escolar. Ademais, Jobim e Souza (2003, p. 9) esclarece que, nesse processo, 

 
[...] o pesquisador assume um lugar necessariamente ambivalente, uma vez 
que ele é o autor do processo de intervenção, mas, ao mesmo tempo, ele 
também é um sujeito que experimenta com o grupo um acontecimento 
novo, propiciando possibilidades de produção de conhecimento inusitadas 
tanto para o grupo como para ele (pesquisador). 

 

Segundo a autora, essa ambivalência é vista como sendo produtiva, por 

estimular a simultaneidade de experiência, na construção do saber e do não saber, 

permitindo que os enunciados do outro interajam com o do pesquisador, construindo 

o conhecimento na interação. 

Para iniciar o trabalho, organizamos, com o professor regular, um 

cronograma para a realização das observações e do desenvolvimento das oficinas. 

Desse modo, nós nos apropriamos das características do campo de estudo e dos 

sujeitos envolvidos, uma vez que a pesquisa-intervenção proporciona o encontro 

com o outro. Nesse contexto, o pesquisador conduz o processo de intervenção, 

sendo ele também sujeito que experimenta, como todos os outros sujeitos 

participantes, as novas descobertas. Com essa programação organizada, o próximo 

passo foi estruturar no CAP um cronograma que contemplasse os dias em que Dora 

recebia o atendimento educacional especializado. 

Em nossa pesquisa, a observação na escola aconteceu semanalmente, de 

modo a participar da rotina escolar da turma. No primeiro dia de observação, 

retomamos a explicação a respeito da proposta da pesquisa, o que estaríamos 

fazendo durante os dias de observação, o que era o recurso da audiodescrição e 
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 Serão detalhas nas seções 3 e 4, destinadas às descrições das oficinas e às análises dos dados. 
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como seriam as oficinas pedagógicas, de maneira a minimizar a curiosidade e a 

tornar nossa presença no espaço mais compreensível e confortável. 

Com o intuito de garantir uma melhor organização e o foco na investigação, 

fez-se necessária a utilização de um roteiro prévio de observação. Inicialmente, 

focamos em observar a participação e a interação dos alunos com e sem deficiência 

visual – cega e o professor nas atividades escolares e nas brincadeiras no contexto 

escolar, procurando compreender a relação entre os sujeitos como construção de 

linguagem. Segundo Bakhtin (2011), o ser humano é falante e expressivo. 

 
O modo como a pesquisa assinala ou nega a relação com o outro permite 
definir o tipo de conhecimento gerado. Isto quer dizer que ao re-significar o 
lugar do pesquisador e do sujeito pesquisado, permitindo a alternância de 
suas concepções de mundo no diálogo que se estabelece entre eles, 
estamos, deste modo, definindo que a produção do conhecimento acontece 
dialogicamente e inclui a dimensão alteritária dos sujeitos envolvidos 
(JOBIM E SOUZA, 2003, p. 92). 

 

Desse modo e seguindo a concepção da autora, na pesquisa-intervenção, 

adota-se uma concepção de conhecimento como interpretação, como busca de 

significados. Assim, a pesquisa em ciências humanas está em permanente 

construção de sentidos; sentidos esses construídos em parceria entre o pesquisador 

e os sujeitos participantes da pesquisa, na busca por respostas que esclareçam os 

questionamentos que a impulsionam. 

No que se refere à entrevista, assumimos a compreensão de Freitas (2003, 

p. 34), segundo a qual esta 

 
[...] tem a particularidade de ser compreendida como uma produção de 
linguagem. A entrevista acontece entre duas ou mais pessoas: entrevistador 
e entrevistado(s) numa situação de interação verbal e tem como objetivo a 
mútua compreensão. Não uma compreensão passiva baseada no 
reconhecimento de um sinal, mas uma compreensão ativa. 

 

Nessa perspectiva e segundo os princípios bakhtinianos, é uma 

compreensão responsiva, uma vez que necessita e incorpora uma resposta. O 

interlocutor pode concordar ou discordar, completar, repensar e essa atitude 

acontece desde o processo inicial da audição até se efetivar a compreensão, que 

por sua vez, está em permanente elaboração. A esse respeito, Kramer (2003, p. 64) 

assinala que  

 
[...] durante as entrevistas coletivas, o diálogo, a narrativa da experiência e 
exposição de ideias divergentes ocorrem como intensidade muito maior, na 
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medida em que professores podem falar e também escutar uns aos outros. 
Além disso, como não só o pesquisar detém autoridade para fazer 
perguntas ou comentários sobre a fala dos entrevistados, a influência do 
poder e da posição hierárquica parecem diminuir; os problemas são 
apresentados com suavidade e tensão, o conhecimento é compartilhado e 
confrontado, a diversidade é percebida face a face. 

 

Dessa forma, as rodas de conversa baseadas nas entrevistas coletivas 

estabelecem entre os sujeitos envolvidos relações dialógicas em que as análises e 

as reflexões são mais intensas e profundas, beneficiando o processo de feitura do 

diálogo, favorecendo para todos o processo de construção de sentidos. 

É importante registrar que, além das observações realizadas na escola em 

meio aos sujeitos participantes da pesquisa, alunos videntes e aluna cega, 

cumprimos todas as observações durante os acompanhamentos dos atendimentos 

desta última no Centro de Atendimento Especializado; participamos também dos 

encontros (reuniões) que aconteceram na “Escola Recanto do Saber” com duas 

professoras itinerantes da SUESP e o professor da turma, no intuito de acompanhar 

o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da aluna cega, buscando 

orientar o professor sobre como proceder na elaboração de um planejamento no 

qual a aluna estivesse também envolvida, produzindo junto com a turma. 

No Quadro 1 que segue, esquematizamos a quantidade de observações e 

em que segmento foram constituídos. 

 

Quadro 1 – Quantidade de observações 

Quantidade Local Atividade 

03 Escola Recanto do Saber Apresentação da pesquisa a 
equipe pedagógica e aos pais. 

11 Escola Recanto do Saber Observação. 

01 Cinema “14º Festival 
Internacional de Cinema 

Infantil” 

Acompanhamento/Audiodescrição 
simultânea durante o passeio e 
exibição do filme “Kikoriki – A 

turma invencível. 

04 CAP Observação durante os 
atendimentos de apoio 

pedagógico. 

03  Escola Recanto do Saber Reunião com a professora 
itinerante e o professor da turma. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A imersão no campo nos faz constatar a fragilidade do processo inclusivo na 

escola regular. Mesmo que, na atualidade, os temas da inclusão, do respeito à 
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diversidade e da valorização às diferenças sejam o foco da política inclusiva, e que 

estejam presentes nos debates e estudos em congressos nacionais e internacionais, 

e nas esferas sociais, culturais e educacionais, ainda é visível a vulnerabilidade do 

processo de ensino-aprendizagem de crianças com deficiência em contexto escolar. 

Nesse contexto, nós nos deparamos com alunos estigmatizados pelos 

colegas, pelos funcionários da instituição e pelo sistema. Situações em que a falta 

de sensibilidade, criatividade e conhecimento sobre a inclusão de alunos com 

deficiência em contexto escolar inclusivo passam a fortalecer as atitudes 

preconceituosas vivenciadas pelos alunos que não estejam inseridos em um padrão 

de normalidade designado pela sociedade. Por conseguinte, os alunos com 

deficiência passam a ser um dos maiores prejudicados, já que têm os componentes 

emocional e cognitivo afetados, pois a falta de acessibilidade dificulta e limita o 

desenvolvimento desses estudantes. 

Durante o percurso destinado às observações, a escola recebe o convite 

para levar seus alunos ao 14º Festival Internacional de Cinema Infantil15– FICI, que 

acontecia em um grande shopping na cidade. Aproveitamos e solicitamos ao 

professor e à direção da escola a oportunidade de participar/acompanhar a turma, já 

que o evento cinematográfico infantil poderia contribuir com a observação e feitura 

dos dados no processo de investigação. Todos atenderam a solicitação 

prontamente. Entramos em contato como a rede de cinema, e, para nossa surpresa, 

mesmo sendo um festival internacional e de estar em sua décima quarta edição, não 

havia em seu acervo qualquer filme infantil com audiodescrição. 

Na abordagem interventiva, o pesquisador, imerso no campo, apesar de 

conduzir o processo de intervenção, situa-se como sujeito que experimenta com o 

grupo as vivências e as descobertas. Nessa perspectiva, no dia marcado, 

acompanhamos a turma, e, “mais de perto”, Dora, a aluna cega, visto que desde o 

momento em que cruzamos o portão da escola, despertou na aluna o desejo de 

descobrir e conhecer cada som, cada cheiro, cada mudança de temperatura. Tudo 

passou a chamar sua atenção, o que a levou a solicitar a nossa intervenção, uma 

vez que, pela mediação da palavra, a pesquisadora realizava a audiodescrição 

simultânea de forma simples e objetiva de acordo com o que a situação permitia. 
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 O FICI apresenta curtas, médias e longas-metragens, brasileiros e internacionais, mostras 
especiais além de oficinas e debates. 
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Durante a exibição do filme Kikoriki – A turma invencível16, no FICI, Dora queria 

saber o que estava acontecendo durante os efeitos sonoros, sobre o significado 

imediato de uma palavra desconhecida dita pelo narrador, como eram os 

personagens, resumindo, ela não queria perder qualquer informação. Foi gratificante 

ver Dora, pela primeira vez, vivenciando a atmosfera do cinema, sorrindo, 

entendendo e interagindo com os seus colegas. Naquele momento, ela se sentia 

incluída no grupo, vivendo junto as emoções e as sensações que todos estavam 

sentindo. 

Após esse momento investigativo, nós nos distanciamos dos 

acontecimentos, e, desse lugar, registramos em nosso diário de campo informações 

convenientes e propícias, que apenas desse lugar distanciado um pesquisador 

consegue enxergar, assumindo um olhar comprometido, responsável e ético no 

processo de levantamento e análise dos dados. Desse modo, assumimos o conceito 

de dialogismo em Bakhtin, considerando os registros dos acontecimentos no 

contexto escolar, as transcrições verbais das interações dos sujeitos presentes no 

diário de campo como enunciados provocadores da construção de novos 

enunciados. Para Silveira e Axt (2010, p. 7), 

 
[...] os enunciados em seus aspectos responsivos, ou seja, com foco no 
modo como dada enunciado vem a responder a outro, nas suas conexões 
que configuram as relações dialógicas. Cabe considerar, ainda, que a 
compreensão de um texto é realizada a partir de uma produção de sentidos 
que se estabelece no momento em que se coloca em diálogo, num 
determinado contexto, o texto estudado (neste caso, diário de campo e as 
transcrições das filmagens) e os textos que o estudam (teorias, conceitos, 
pontos de vista do pesquisador). 

 

Ademais, o diário de campo é um procedimento adotado durante a pesquisa 

em ciências humanas que contribui com o pesquisador para que as observações 

dos diversos acontecimentos, as construções de sentidos em meio às experiências 

não se percam durante o processo investigativo, auxiliando-o na organização e na 

construção do texto. De acordo com a filosofia bakhtiniana, esses textos são 

entendidos como enunciados. Assim, o diário de campo é constituído por olhares 
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 “Muita gente acha que tudo o que aparece na TV é real. Foi justamente isso que aconteceu com 
Krash e Chico quando eles encontraram uma velha TV em uma caverna. Pensando que a Terra 
estava em perigo, eles partem numa expedição de salvamento que terá consequências inesperadas”. 
Direção: Denis Chernov. País: Rússia. Ano: 2011. Duração: 90min. 
Disponível em: <http://festivaldecinemainfantil.com.br/2013/index.php/filmes/ver/kikoriki-a-turma-
invencivel>. Acesso em: 7 jun. 2018. 
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axiológicos, repletos de construções de sentidos que viabilizam para o pesquisador 

entender o outro em uma dimensão dialógica. 

Nas oficinas pedagógicas, todas as sessões fílmicas, com e sem o 

agenciamento da audiodescrição, as rodas de conversa, as dinâmicas de 

sensibilização e as atividades sensoriais foram gravadas em áudio e vídeo. Para 

tanto, obtivemos autorização prévia dos responsáveis pelos participantes da 

pesquisa, conforme autorização (Apêndices D e E), para que, posteriormente, fosse 

possível a análise dos dados com mais fidelidade. 

A pesquisa acadêmica que tem como premissa refletir com os sujeitos sobre 

os acontecimentos e as descobertas em uma constante construção de sentidos, e, 

portanto, acabamento de si e do outro, cria um espaço possível de interlocução 

entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. Nesse processo, os princípios 

bakhtinianos ressaltam que o ser humano se constitui por meio do discurso (oral, 

escrito e/ou corporal), e nessa comunicação repleta de vozes sociais carregadas por 

relações de concordância e discordância formam uma arena discursiva na qual 

emanam enunciados “como uma ação singular, irrepetível, concretamente situado e 

emergindo de uma atitude ativamente responsiva, isto é, uma atitude valorativa em 

relação a determinado estado de coisas” (FARACO, 2009, p. 24). Todo enunciado 

surge imerso em um contexto cultural repleto de valores e significados, portanto, 

todo enunciado é um ato responsivo. 

Quanto às relações de concordância e de dissonância, estas formam uma 

teia discursiva que nos permite analisar e compreender o que é singular e 

excepcional, ou seja, o que é mais presente e comum nos enunciados e o que é 

atípico, incomum nos dados da investigação. Por sua vez, as relações de 

concordância refletem um estado de convergência entre as ideias, melhor dizendo, é 

“um determinado acontecimento dialógico nas relações mútuas entre os dois e não 

de um eco” (BAKHTIN, 2011, p. 331). Quanto às relações de dissonância, os 

enunciados são marcados por vozes de posicionamentos singulares, distintos ou de 

oposição. 

Nesse sentido, para a construção dos eixos analíticos da pesquisa, 

utilizamos como parâmetros as vozes sociais carregadas de concordância e 

dissonância nas relações estabelecidas entre os sujeitos em meio a experiências e 

descobertas no campo investigativo. As relações de concordância e dissonância são 

perpassadas pelas forças centrípetas e centrífugas que atuam nos enunciados de 



55 
 

forma valorativa, atribuindo sentido de centralização (conservadora) e de expansão 

(dispersão, descentralização, transformação). Em meio às análises, identificamos 

três eixos, quais sejam: acessibilidade, participação e alteridade, os quais nos deram 

subsídios para assinalar as categorias que orientam e atravessam todo o percurso 

analítico que se configura nas seções subsequentes. No Quadro 2, que segue, 

apresentamos uma síntese dos eixos e das categorias analisadas no decorrer da 

investigação. 

 

Quadro 2 – Síntese dos eixos e categorias analisadas 

Eixos de análise Categorias 

Acessibilidade O encontro com a 
audiodescrição 

Participação Protagonismo da aluna cega 

Alteridade  O encontro eu-outro 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA: DE QUEM FALAMOS 

 

Escolhemos como perspectiva para este estudo a abordagem qualitativa 

com base nos pressupostos de Bogdan e Biklen (1994); como base metodológica, a 

pesquisa-intervenção, orientados por Jobim e Souza (2003). Ademais, considerando 

as concepções de dialogismo e de alteridade presentes nas relações discursivas, a 

partir da teoria de Bakhtin, estimamos os participantes do estudo como sujeitos 

ativos e responsivos que, envoltos nas experiências vivenciadas em coletividade, 

constituem-se mutuamente nas relações entre o eu e o outro. 

Para contextualizar melhor de quem estamos falando, é interessante um 

breve relato, mesmo que de forma elementar, que nos dê um parâmetro dos alunos 

participantes da pesquisa. A turma do 4º ano é composta por 19 alunos, com faixa 

etária entre 09 a 15 anos de idade. Desses, há 12 meninos e 7 meninas. Do grupo 

das meninas, uma aluna com deficiência visual (cegueira). Um problema 

apresentado é a questão da assiduidade, que não era característica dessa turma. 

Observamos que muitos alunos faltam com frequência. Segundo o professor, eram 

sempre os mesmos alunos que tinham essa prática. Percebíamos que diariamente a 

turma tinha uma frequência entre 10 a 12 alunos. 

Com o propósito de conhecer a organização e o funcionamento didático da 

turma e como se processava a interação e a participação entre Dora, o professor e 
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os demais alunos, observamos a turma em atividades dentro e fora da sala de aula. 

Desse modo, percebemos que os alunos, diariamente, eram orientados a copiar e a 

responder exercícios registrados no quadro pelo professor. Alguns fatos nos 

chamaram a atenção, a começar pela ausência de mediação do professor com os 

alunos. Não existia interação nem reflexão sobre os conteúdos abordados, o 

exercício de todos era apenas copiar do quadro, aliás, todos não, Dora – aluna cega 

– ficava a manhã toda sentada em sua mesa, encostada à do professor, sem 

realizar ou participar de qualquer atividade. A ela não era proposto qualquer tipo de 

atividade que estimulasse sua percepção sensorial, a aprendizagem da escrita em 

Braille, Matemática, enfim, ela apenas ficava sentada. 

Dora, com 9 anos de idade, já apresenta um diagnóstico de anomalia de 

Peters, que segundo Meyer et al. (2010), “é a mais comum opacidade corneana 

congênita, secundária a um defeito na migração das células da crista neural, 

resultando na malformação do segmento anterior do olho”. Dora não enxerga, no 

entanto, ainda consegue, dependendo da iluminação e da proximidade do objeto ao 

olho, identificar algumas cores. Ela estava no processo de alfabetização em Braille, 

sob a orientação do professor Encantado, na instituição de apoio pedagógico. O 

desenvolvimento da escrita e da leitura em Braille por Dora estava prejudicado pela 

falta de estímulo e de incentivo em outros ambientes, como na escola e em casa; 

pela falta de conhecimento tanto do professor da escola regular quanto da mãe, o 

que tornava o processo ainda mais lento. Em conversa com a equipe pedagógica da 

escola e do CAP, e em nossas observações durante o processo investigativo nesses 

espaços, foi relatado e percebido que Dora interage bem com as pessoas (gosta de 

conversar), é inteligente e adora participar dos eventos, pois gosta de cantar e 

dançar. 

Durante as observações, percebemos que os alunos videntes são ótimos 

copistas. Retiravam do quadro os longos textos ou as atividades registradas pelo 

professor, no entanto, não concluíam os registros porque não eram “cobrados” 

depois. Não presenciamos momentos de leitura de textos nem de debates reflexivos. 

Segundo o professor, eles apresentam dificuldade na leitura e na interpretação 

porque não se interessavam pelos estudos. Em contrapartida, ressaltamos que, 

durante as práticas das oficinas, todos os alunos, com e sem deficiência visual, 

mostraram-se interessados e animados em participar efetivamente das atividades 

desenvolvidas. 
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Ademais, a escola não tinha um acervo variado de jogos educativos, nem o 

professor da turma tinha habilidade e disposição para confeccionar e adaptar 

materiais que favorecessem a aprendizagem e a participação de Dora em sala de 

aula. Nesse processo, destacamos os benefícios que a utilização de materiais 

pedagógicos concretos teria no sentido de ajudar a todos os alunos, considerando 

as dificuldades apresentadas na aprendizagem da turma. Tornar o conhecimento e a 

aprendizagem acessível a todos os alunos deve ser pauta essencial na prática 

pedagógica de todo professor. 

O professor da turma, licenciado em Letras, relatou ter dificuldades em 

desenvolver uma prática educativa que envolvesse Dora, por não ter qualquer 

experiência com alunos com deficiência visual ou qualquer outra deficiência. 

Expressou ainda a falta de tempo e habilidade para preparar atividades, materiais 

adaptados ou até mesmo pesquisar na internet, por não ter afinidade com a 

tecnologia. 

É importante registrar a importância da participação das duas itinerantes da 

SUESP durante a feitura do processo investigativo na escola. Participamos de 

reuniões realizadas na escola entre as itinerantes e o professor da turma objeto da 

investigação. Elas solicitaram mais envolvimento do professor no desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem de Dora e se prontificaram a continuar 

orientando-o com relação à elaboração de atividades que contemplassem a 

participação e o envolvimento da aluna no acompanhamento dos conteúdos 

ministrados em sala de aula e nas atividades coletivas, contribuindo para sua 

inclusão.  

Diante da dificuldade encontrada na escola – praticamente de toda a equipe 

– com relação ao conhecimento sobre a inclusão de alunos com deficiência no 

contexto da escola regular, elas se propuseram a realizar uma formação sobre 

deficiência visual, uma vez que Dora era a única aluna com deficiência matriculada 

no momento. Infelizmente, o professor da turma de Dora foi o único a não participar 

da formação realizada no turno vespertino.  

Na busca por solucionar a questão norteadora do nosso estudo que está 

pautada em desvendar se a audiodescrição contribui para a atribuição de sentidos, é 

que apresentamos, nas seções seguintes, as oficinas desenvolvidas com a turma. 

Nesse processo, consideramos a participação de Dora e dos demais alunos no 

processo de leitura dos filmes infantis, em contexto escolar regular. Faz-se 
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necessário destacar que, mesmo a turma tendo apenas uma aluna com deficiência 

visual, isso não acarretou em prejuízo para a investigação, pois, como bem já foi 

relatado, a pesquisa está pautada em um contexto inclusivo, no qual todos possam 

participar, interagir e aprender, juntos, em condições de igualdade. 
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3 O FILME: O CRUZAMENTO DE OLHARES 

 

O autor-criador perpassa de entoação específica todas as faces da língua 
(dá-lhes uma direção axiológica determinada). E tudo isso ocorre a partir do 
senso de estar envolvido integralmente na geração ativa de som 
significante, do senso de estar envolvido na atividade de selecionar, 
determinar, construir, dar acabamento a um novo enunciado concreto que 
materializa um determinado objeto estético (FARACO, 2011, p. 23). 

 

Considerando a perspectiva em que o sujeito envolvido é capaz de construir 

e dar “acabamento a um novo enunciado”, a partir das relações que o constitui na 

convivência com o outro, entendemos que essa relação é desenvolvida por meio do 

diálogo, que é por natureza carregado de sentidos. Isso posto, descreveremos o que 

aconteceu nas oficinas pedagógicas aplicadas no período de intervenção na escola, 

campo de pesquisa, evocando a voz do pesquisador junto à voz dos alunos 

participantes. Como resultado, traremos fragmentos de diálogos ao passo que 

explicaremos o desenvolvimento das oficinas pedagógicas. 

A partir desta seção, adentraremos no trabalho de análise dos dados 

construídos durante a pesquisa. Assim, com o intuito de descrever e analisar as 

atividades desenvolvidas, utilizaremos como material, para um melhor 

direcionamento e acabamento do estudo, as observações registradas no diário de 

campo, os documentos fornecidos pela instituição escolar e os dados obtidos no 

decorrer das oficinas pedagógicas e das rodas de conversa, que foram registradas a 

partir de gravações de vídeo e de áudio, além do referencial teórico. 

Asseguramos que essa não foi uma tarefa simples a ser cumprida, mas ao 

vivenciarmos com a turma o despertar do uso do recurso de acessibilidade 

comunicacional – audiodescrição – e os procedimentos pedagógicos que 

permitissem a todos os alunos, com e sem deficiência visual, o direito de participar 

ativamente das atividades propostas, respeitando suas singularidades, “e sem que 

nenhuma delas possa ser motivo para uma diferenciação que os excluirá [...]” 

(ROPOLI et al., 2010, p. 9) do processo escolar, foi sem dúvida uma tarefa 

prazerosa e instigante desde a primeira observação e que perdurou durante todo o 

processo investigativo. 

Como já mencionado na seção referente à metodologia, foram 

desenvolvidas três oficinas pedagógicas. No Quadro 3, a seguir, apresentamos a 

organização das oficinas, que serão descritas e analisadas nas seções 
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subsequentes. Ademais, os planejamentos de cada oficina estão, na íntegra, nos 

apêndices G, H e I. 

Quadro 3 – Oficinas Pedagógicas 

Oficinas Descrições Recursos utilizados 

1ª Oficina:  
The Present: a 

emergência 
de imagens e 

de vozes 

Sessões fílmica sem e com AD, 
alunos vendados; 
posteriormente exibição do 
filme com AD e sem vendas; 
roda de conversa; dinâmica do 
desenho e leitura tátil; 

Curta-metragem com e sem 
audiodescrição; prancheta 
adaptada, folha peso 40, lápis 
grafite; vendas de tecido; 
computador, caixa de som, 
projetor multimídia, câmera 
(fotografia e vídeo); gravador de 
voz. 

2ª Oficina: 
No seu lugar: 
a relação eu-

outro 

Sessões fílmicas sem e com 
AD, alunos vendados; 
posteriormente exibição do 
filme com AD e sem vendas; 
roda de conversa; dinâmica 
vivenciando atividades do dia a 
dia com os alunos vendados; 
brincadeira o “Cego e o guia”. 

Curta-metragem com e sem 
audiodescrição; prato, copo, 
jarra, talheres e alimento; vendas 
de tecido; computador, caixa de 
som, projetor multimídia, câmera 
(fotografia e vídeo); Gravador de 
voz. 

3ª Oficina: 
Taí... Ó! Uma 
aventura na 

lagoa: o corpo 
que lê 

Sessões fílmicas sem e com 
AD, alunos vendados; 
posteriormente exibição do 
filme com AD e sem vendas; 
roda de conversa; atividade 
sensorial. 

Curta-metragem com e sem 
audiodescrição; vendas de 
tecido; tapetes sensoriais, 
ventilador, aromatizante, pau de 
chuva em formato circular, feito 
de conduíte amarelo, uma caixa 
de pizza com sementes; 
computador, caixa de som, 
projetor multimídia, câmera 
(fotografia e vídeo); gravador de 
voz. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As oficinais foram organizadas de forma a iniciar sempre com o acolhimento 

aos alunos e ao professor, seguidas do agenciamento das sessões fílmicas. Na 

programação, sempre a primeira exibição era sem o recurso da audiodescrição e 

com o uso de vendas. Posteriormente, o curta era apresentado com a 

audiodescrição e com os alunos vendados e, para finalizar, na terceira sessão, com 

a audiodescrição e os participantes sem as vendas. Ao final de cada sessão, 

realizávamos uma roda de conversa que, por sua vez, evocava a voz de todos os 

que desejassem expor suas ideias, seus pensamentos e sentimentos. Ao se referir à 

voz, Larrosa (2014, p. 72) afirma que nela “o que está em jogo é o sujeito que fala e 

que escuta, que lê e que escreve”. Por fim, as últimas propostas constituíram-se de 
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dinâmicas de sensibilização e de movimentação corporal seguidas de uma última 

roda de conversa para realizar o fechamento do processo investigativo. 

Para a realização das oficinas, escolhemos, a partir de conversa com a 

diretora da escola, a sala nomeada como laboratório de informática. É um espaço 

pequeno localizado na primeira etapa da escola, local onde também estão a sala da 

direção, duas salas de aulas, banheiros masculino e feminino, cozinha e um 

pequeno salão que é o refeitório dos professores, a secretaria e um espaço de 

circulação. A escolha foi feita pensando na estrutura da sala, por ser um espaço 

climatizado, sem janelas, portanto, escuro, agradável e adequado para a utilização 

do projetor multimídia. Ademais, possibilita organizar as cadeiras de plástico em 

fileiras, semelhantemente às poltronas do cinema e depois em círculo para o 

momento destinado às dinâmicas, às vivências (sensibilização) e às rodas de 

conversa, além de não interferir na rotina de aula das outras das turmas. 

Preparamos o ambiente mantendo os computadores nas bancadas e a 

estante de ferro. Em uma mesa, organizamos o notebook, o projetor multimídia e 

alguns materiais a ser utilizados durante as atividades. Distribuímos as cadeiras em 

três fileiras direcionadas para o fundo da sala onde projetamos os vídeos na parede 

grande e branca, acima da bancada dos computadores, como registrado na Figura 

1. 
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Figura 1 – Organização do espaço para a sessão fílmica 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida, na vertical, de um laboratório de informática. Em 

primeiro plano, vê-se parte de uma mesa. Sobre esta, um notebook aberto, caneca branca com vários 
lápis grafite, bloco com folhas de papel A4 e uma garrafa d’água. À frente da mesa, 10 cadeiras de 
plástico brancas, enfileiradas. Ao fundo e na lateral esquerda da sala, uma bancada com 
computadores. Na lateral direita, um armário de ferro cinza. Na parede, ao fundo, vê-se a projeção da 
área de trabalho do notebook. (Fim da descrição). 

 

Após preparar todo o ambiente para o desenvolvimento da primeira oficina 

intitulada The Present: a emergência de imagens e de vozes, fomos à sala de aula 

do 4º ano convidar todos os alunos e o professor regular para participar, em outro 

ambiente, de um momento especial. De volta à sala preparada para a oficina, 

posteriormente chamada pelos próprios alunos de cineminha, convidamos todos a 

sentar. 

Nesse momento, aproveitamos para fazer a audiodescrição do ambiente, 

apresentando como estavam dispostas as cadeiras, como elas eram e o que havia 

sobre a mesa. Na ocasião, Dora17, aluna cega, teve a oportunidade de fazer a leitura 

tátil dos objetos expostos sobre a mesa. Na Figura 2, é possível ver quais eram e 

como estavam dispostos os materiais utilizados na oficina The Present: a 

emergência de imagens e de vozes. 

 

                                                           
17

 Cada sujeito da pesquisa recebeu um nome fictício. Dora foi usado para representar a aluna cega. 
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Figura 2 – Materiais da primeira sessão fílmica e da dinâmica do desenho tátil 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida, na horizontal, vista de cima. Sobre a mesa 

retangular cinza, observam-se materiais dispostos, da esquerda para a direita: prancheta revestida 
por tela de nylon verde e à sua frente, caneca branca com vários lápis grafites e gravador de voz 
sobre folha de papel A4. Ao lado, bloco com folhas de papel A4 peso 40 e vendas pretas. À frente, 
um notebook aberto. Mais ao lado, vê-se parte de uma impressora, sobre a qual está apoiado um 
projetor preto (Fim da descrição). 

 

Ao concluir a exploração tátil dos objetos da mesa, Dora também explorou a 

bancada de mármore e alguns computadores, perguntando se todos eram iguais. Ao 

concluir, fez um comentário que nos chamou a atenção. Ela mencionou que já tinha 

ido naquela sala, mas não sabia que a sala dos computadores era assim. 

Como destaca Domingues (2010, p. 33), “as crianças com cegueira têm o 

mesmo potencial de desenvolvimento e de aprendizagem que as outras crianças 

ainda que alguns obstáculos ou barreiras dificultem este processo”. Nessa vertente, 

não é a falta da visão que é a maior dificuldade no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno cego, os maiores impedimentos são os obstáculos e as 

barreiras de acessibilidade física, comunicacional, atitudinal e a falta de experiência 

de mundo, o que minimiza as possibilidades de formação de conhecimento e o 

acesso ao significado dos conceitos para o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa dessas crianças. 

O depoimento de Sérgio Faria (2003 apud DOMINGUES, 2010, p. 33), cego 

congênito, ajuda a esclarecer como se dá o desenvolvimento e a formação de 

conceitos para uma pessoa com cegueira congênita: 

 
[...] para nós, deficientes visuais, a visão encontra-se muito longe de estar 
circunscrita ao sentido exteriorizado pelos olhos. Na verdade, ela é 
construída na mente, assim como o é para aqueles que possuem o sentido 
da visão. O grande diferencial encontra-se no meio pelo qual a mente 
recebe a informação. Para alguns a informação chega por meio dos olhos, 
para outros chega por meio dos ouvidos, do tato, do olfato e paladar. Além, 
é claro, de toda a bagagem que cada um de nós arrebanhou ao longo da 
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vida e que é utilizada para interpretar a informação recebida, seja qual for o 
meio pelo qual ela foi captada. 

 

Para ele, os sentidos remanescentes e as experiências de mundo ajudam as 

pessoas com deficiência visual (cegueira) a organizar e a elaborar as imagens 

mentais. Ao nos reportarmos ao momento em que Dora realiza a exploração tátil do 

material exposto sobre a mesa e do ambiente em que estava, percebe-se a 

importância de, desde cedo, estimular de forma prazerosa e significativa o 

desenvolvimento da discriminação tátil nas crianças. 

A discriminação tátil é uma habilidade básica e fundamental para elas, pois é 

a capacidade de a mente processar as informações obtidas pelo sentido do tato, ou 

seja, é a capacidade de discriminar por meio da sensação tátil o toque, a pressão e 

a vibração. Dessa maneira, Domingues (2010, p. 35) afirma que “o tato é uma via 

alternativa de acesso e processamento de informações que não deve ser 

negligenciada na educação”. 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO FILME THE PRESENT 

 

Uma vez que a questão abordada nesta pesquisa diz respeito à contribuição 

da audiodescrição para a atribuição de sentidos, considerando a participação de 

alunos com e sem deficiência visual no processo de leitura de filmes voltados para o 

público infantil e/ou de classificação livre (todas as idades) no contexto escolar, 

foram selecionados alguns filmes pela pesquisadora e apresentados ao professor da 

turma, juntamente com as sinopses. Para tanto, elegemos três obras que seriam 

apresentadas, inicialmente, sem a acessibilidade comunicacional e, posteriormente, 

com o recurso da audiodescrição, nas oficinas fílmicas. 

Os filmes foram pensados e selecionados de acordo com situações 

identificadas durante as observações registradas no diário de campo. Situações 

essas que nos instigaram a investir no processo de inclusão, sensibilização e 

protagonismo das pessoas com deficiência visual, com obras audiovisuais e 

atividades que promovessem a participação de todos os alunos, colaborando, assim, 

para o desenvolvimento da investigação. 
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O primeiro deles, The Present18 – "O presente" em português – um curta-

metragem19 de animação de 5 minutos, lançado mundialmente em 22 de abril de 

2014, escrito e dirigido por Jacob Frey, conta a história de um garoto pré-

adolescente vidrado em jogos de videogame. O protagonista ganha um presente da 

mãe, um cachorrinho de três patas. Ao perceber a deficiência física do animal, o 

garoto rejeita-o, como podemos observar na Figura 3. Mesmo sendo ignorado, o 

cachorrinho tenta chamar a atenção do garoto, que, incomodado, afasta-o 

grosseiramente. Após diversas tentativas, o animalzinho consegue chamar sua 

atenção, surgindo, então, uma nova história de amizade, felicidade e superação. 

 

Figura 3 – O garoto percebe a deficiência física do cachorrinho 

 

Fonte: Disponível em: <https://amenteemaravilhosa.com.br/descubra-curta-emocionou-
meio-mundo/>. Acesso em: 22 abr. 2018. 

Descrição da imagem: Imagem colorida na horizontal. Em primeiro plano, menino de pele 
clara e cabelos castanhos, veste casaco de moletom azul com capuz e mangas longas. Ele está 
sentado, em semiperfil, sobre sofá bege. Com os braços estendidos, à altura rosto, segura um 
cachorrinho de pelo bege, olhos pequenos, focinho preto arredondado e orelhas grandes. Este tem 
apenas três patas. O menino olha-o fixamente. À sua frente, vê-se parte de uma caixa de papelão 
marrom aberta. Em segundo plano, parede da sala na cor branca com vários quadros de tamanhos 
diferentes pendurados. (Fim da descrição) 

 

3.2 A OFICINA E O SEU DELINEAMENTO 

 

Partindo do princípio de que a oficina pedagógica permite criar situações 

que, vivenciadas pelos alunos, promovem o desenvolvimento da aprendizagem e, 

consequentemente, produzem “coletivamente conhecimentos que possibilitem 

                                                           
18

 The Present é resultado de um trabalho de graduação do Instituto de Animação, Efeitos Visuais e 
Pós-produção Digital da Academia de Cinema de Baden-Württemberg, em Ludwigsburgo, Alemanha. 
Jacob Frey baseou-se na tirinha em quadrinhos “Perfeição”, do ilustrador brasileiro Fabio Coala 
Cavalcanti. 
19

 Filme com a duração de até 20 minutos, normalmente rodado para fins artísticos, educativos, 
comerciais etc., e que trata, em geral, de um único assunto. 
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aprofundar a reflexão sobre a educação, a escola e a prática que nela se efetiva” 

(FERREIRA, 2001, p. 9), delinearemos, a partir de agora, o desenvolvimento da 

oficina The Present: a emergência de imagens e de vozes (sessão fílmica): 

convidamos os alunos para se organizarem nas cadeiras. Acomodados, traçamos 

uma pequena conversa, na qual firmamos alguns combinados para darmos início às 

atividades. Esse é um momento em que o professor estabelece com os alunos da 

turma um contrato social que, segundo Falvey, Givner e Kimm (1999, p. 143), é “um 

acordo sobre como se comportar e que comportamentos são aceitáveis e 

inaceitáveis na sala de aula”. Feito isso, aproveitamos para sondar se todos os 

alunos que estavam presentes na sala tinham ido ao passeio que fizemos ao cinema 

para participar do 14º Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI, bem como se 

algum deles já havia vivido a experiência de ir ao cinema. Em resposta coletiva, 

todos afirmaram que foram. 

Explicamos que iríamos participar de uma sessão fílmica, porém, essa seria 

diferente, pois iríamos assistir a um curta-metragem. Aproveitamos para averiguar os 

conhecimentos prévios dos alunos, perguntando se eles sabiam o que era um curta-

metragem. Enquanto a maioria da turma reagia timidamente, Rick20, apressado e 

falante como sempre, à medida que levantava a mão, já compartilhava com a turma 

o seu pensamento:  

 
Oficina 01: Sondagem/conhecimentos prévios 
Pesquisadora: Alguém sabe me dizer o que é um curta-metragem? 
Rick: É uma coisa que é curta. 
Pesquisadora: Realmente, é algo que é curto. Mas me respondam, o que 
vamos fazer aqui? 
Alunos: Assistir um filme (em voz alta). 
Pesquisadora: Então, se vamos assistir um filme e falaram que é alguma 
coisa curta, podemos (interrompida por algumas vozes) 
Alunos: É um filme curto!? 
Pesquisadora: Isso mesmo! (SILVA, 2017). 

 

Investigar na perspectiva da pesquisa-intervenção é entender que a 

pesquisa não é construída sobre o outro e sim com o outro. Por sua vez, a pesquisa 

quando fundamentada nos princípios bakhtinianos, possibilita o pesquisar com o 

sujeito envolvido no processo, o sujeito como ser concreto, que se constrói na 

interação dialógica com o outro. Segundo Jobim e Sousa (2011), a abordagem 

bakhtiniana se dá 

                                                           
20

 Aluno vidente. 



67 
 

 
Na medida em que a pesquisa se constitui, a partir da abordagem dialógica, 
como um acontecimento na vida, tal acontecimento não pode ser depurado 
dos sentimentos, das contradições e das perplexidades que o encontro com 
o outro necessariamente desencadeia (JOBIM E SOUSA, 2011, p. 41, grifo 
do autor). 

 

Nessa direção, aproveitamos o momento de troca de informações para 

esclarecer o conceito real do que é um curta-metragem, e que todos os filmes 

usados nas outras sessões fílmicas seriam sem e com a audiodescrição. 

Resgatamos, nesse momento, o que já havia sido explicado sobre o recurso de 

acessibilidade comunicacional durante o período de observação em sala de aula, 

retomando ainda os objetivos da nossa pesquisa e a importância do registro desse 

momento a partir das imagens fotográficas, dos áudios e dos vídeos. 

Apresentamos o nome do filme The Present a que iríamos assistir, sem 

mostrar a imagem, e como aconteceriam as etapas da oficina. Mostramos as vendas 

e explicamos a importância de todos estarem vendados, assim teriam a 

oportunidade de se colocar no lugar do outro, no caso, da aluna Dora. Nessa 

perspectiva, Jobim e Souza (2011, p. 35) reporta-se à alteridade que 

 
[...] na sua concepção não se limita à consciência da existência do outro, 
nem tampouco se reduz ao diferente, mas comporta também o 
estranhamento e o pertencimento. O outro é o lugar da busca de sentido, 
mas também, simultaneamente, da incompletude e da provisoriedade.  

 

Assim, envolvidos pelo estranhamento (a imagem revelando o outro de mim) 

e pelo pertencimento, os alunos videntes estariam implicados na situação, 

vivenciando os dois lados. Nesse contexto, Ponzio (2010, p. 38) descreve, com base 

no realismo grotesco de Bakhtin, presente nos seus escritos sobre Rabelais (1965), 

como “o corpo que se revela [...] não é outra coisa a não ser a expressão de 

implicação, de inseparabilidade, de não-indiferença no qual cada um, vivendo, se 

encontra inevitavelmente”. 

Dando continuidade à descrição da oficina, entregamos uma venda para 

cada criança explicando como as colocar. Dora examinou a venda com as mãos 

perguntando se era de tecido e elástico e se era preta – ao aproximar bem do olho, 

dependendo da iluminação do ambiente, ela consegue identificar algumas cores. Ao 

confirmar suas ideias sobre o material, Dora devolveu a venda. 
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Para iniciar nossa primeira sessão fílmica, pedimos que todos21 da turma, 

colocassem as vendas para que pudéssemos apagar as lâmpadas da sala. É 

importante evidenciar que fazíamos a audiodescrição de forma clara e objetiva das 

ações que eram realizadas na sala e de como era organizado o ambiente para o 

desenvolvimento das sessões fílmicas, das dinâmicas e das rodas de conversa, de 

modo que Dora tivesse a oportunidade de participar, interagir e sentir as emoções 

no mesmo momento dos alunos videntes, nas etapas propostas durante oficina. 

Segundo Sá, Campos e Silva (2007), os alunos com deficiência visual, em 

contexto escolar, recebem inúmeras informações e as organizam no “processo de 

apropriação do conhecimento e construção da realidade em um contexto 

impregnado de padrões de referências e experiências eminentemente visuais que os 

coloca em situação de desvantagem” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 14). De 

acordo com as autoras, a cada instante, inúmeros estímulos chegam através da 

visão (cores, tamanho, forma, dimensão, características, expressões, entre outras), 

e é esse sentido que nos permite identificar as pessoas que estão no ambiente em 

que estamos, bem como explorar e conhecer o próprio espaço em questão de 

segundos. Já os alunos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) poderão 

apresentar algumas dificuldades no ambiente escolar quanto ao reconhecimento do 

espaço e às atividades dentro e fora de sala de aula que privilegiem as imagens, 

podendo despertar o sentimento de medo, insegurança e desmotivação. 

A audiodescrição, por se manifestar como reveladora de imagens a partir do 

acionamento da palavra, permite ao sujeito com deficiência visual apreender os 

detalhes inerentes às pessoas, ao local, aos movimentos e às atividades realizadas. 

Nessa perspectiva e inserido do contexto escolar, o professor deverá articular a 

interação e a socialização dos alunos usando a AD como mediação pedagógica no 

processo de ensino-aprendizagem, tendo a palavra como reveladora. 

Para facilitar o entendimento dos alunos sobre a sistematização da sessão 

fílmica, explicamos que, no primeiro momento, assistiríamos vendados e sem 

audiodescrição e que após a exibição do curta, iniciaríamos uma roda de conversa. 

Vendados, todos ficaram concentrados, como mostra a Figura 4. Ao terminar, 

pedimos que retirassem as vendas e abrissem devagar os olhos, uma vez que 

iríamos acender as luzes. 

                                                           
21

 Nesse momento, como Dora tinha devolvido à venda, ela foi a única a não usar. 
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Figura 4 – Alunos vendados em sessão fílmica 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em plano geral, veem-se cinco 

alunos sentados em cadeiras de plástico brancas, enfileiradas. Um deles, em primeiro plano, com a 
mão direita fechada sob o queixo, veste camiseta verde. Os demais vestem camiseta branca do 
uniforme escolar e shorts coloridos. Os alunos usam vendas de tecido preto, exceto Dora. Por trás 
destes, vê-se um foco de luz de um projetor (Fim da descrição). 

 

O fragmento a seguir, é um recorte do diálogo estabelecido durante a roda 

de conversa após a sessão agenciada sem audiodescrição, em que todos estavam 

vendados. 

 
Oficina 01: Roda de conversa. 
Pesquisadora: O que vocês entenderam? 
Rick: Eu não entendi tudo o tempo inteiro não. 
Pesquisadora: Então vamos lá! O que você entendeu? 
Davi: Nada! (o aluno sorriu. E todos riram juntos) 
Bento: Eu entendi... que o menino empurrou o cachorro. 
Dora: Eu entendi quando o menino pediu, disse: mãe, vou sair de casa. 
Pesquisadora: E isso estava em que momento, no início, no meio ou no final 
do filme? 
Rick: No final! 
Pesquisadora: E o que aconteceu no início? Alguém sabe me dizer o que 
estava acontecendo? 
Alunos: Guerra.  
Pesquisadora: Guerra? Por que vocês estão achando isso? 
Rick: Porque tava tendo tiroteio. 
Rick: Tava. Ou ele estava assistindo um filme, ou jogando ou estava numa 
guerra numa cidade estranha (SILVA, 2017). 

 

Percebemos, nas falas dos alunos, que as informações chegam 

fragmentadas, desordenadas e sem uma sequência temporal coerente, o que 

prejudica o entendimento da obra. Novas suposições iam surgindo à medida que 

estimulávamos o diálogo no grupo.  

 
Oficina 01: Roda de conversa. 
Dora: Eu entendi só isso que ele disse. Eu entendi quando o menino saiu de 
casa, pediu a mãe para sair. 
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Pesquisadora: Então ele saiu de casa. Em que local da casa você acha que 
ele estava, Dora? 
Dora: (Balança a cabeça em sinal negativo). 
Rick: Na sala. 
Alunos: Na sala perto da porta. 
Bento: Porque a mãe dele chegou. 
Pesquisadora: Aconteceu alguma coisa quando a mãe chegou? 
Alunos: (Silêncio da turma).  
Pesquisadora: Ninguém sabe?  
Dora: Não! 
Pesquisadora: O que dificultou vocês não saberem o que estava 
acontecendo? 
Alunos: Porque a gente tá de olhos fechados. 
Davi: Porque eu estava de vendas e não vi nada. 
Rick: Porque eles não falavam nada (além de falar o aluno gesticulava com 
as mãos em movimento próximo aos ouvidos). 
Pesquisadora: Vocês conseguiram entender as informações que o filme 
passou? 
Rick: Praticamente sim. 
Pesquisadora: Praticamente! O que quer dizer? 
Rick: Só uma parte do filme. 
Pesquisadora: Na história, quem eram os personagens? 
Alunos: Mãe, menino, cachorro. 
Pesquisadora: Então, vocês estão me dizendo que têm vários personagens, 
mãe, menino, cachorro. Alguém poderia me dizer como era esse menino? 
Alunos: Não. 
Pesquisadora: E o cachorro? 
Bento: Um presente da mãe. 
Paula: Eu acho que foi um presente para o menino. 
Rick: E tinha uma pessoa mais velha. No começo só três, a mãe, o cachorro 
e o menino. 
Dora: Eu não percebi mais ninguém (SILVA, 2017). 

 

Constatamos que a ausência do recurso de acessibilidade comunicacional 

interfere na leitura fílmica, visto que as informações visuais não são visualizadas ou 

oralizadas. Isso dificulta a compreensão da história.  

Seguindo a programação organizada para a oficina fílmica, o próximo passo 

era assistir ao mesmo curta com o uso da audiodescrição. Para isso, solicitamos aos 

alunos que, novamente, colocassem as vendas. Ao terminar, convidamos todos para 

que, juntos, organizássemos um pequeno círculo com as cadeiras, a fim de que 

pudéssemos conversar um pouco mais, como mostra a Figura 5. 
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Figura 5 – Roda de conversa 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Em plano geral, está a pesquisadora e nove alunos no laboratório de 

informática, sentados em cadeiras de plástico brancas organizadas em círculo. Dois alunos estão 
com vendas de tecido preto na cabeça, sem cobrir os olhos, e uma aluna segura uma venda entre as 
mãos. Sentado fora do círculo, o professor da turma, de cabelos grisalhos, veste camiseta azul, 
segura uns óculos à frente do seu corpo e olha para eles. 

 

Envolvidos pela relação dialógica, apresentamos um recorte do diálogo 

estabelecido na 2ª roda de conversa, após o agenciamento do filme The Present 

com audiodescrição. 

 
Oficina 01: Roda de conversa. 
Pesquisadora: E aí, meninos, nós tivemos a oportunidade, mesmo 
vendados, de assistir o mesmo filme sem a audiodescrição e com a 
audiodescrição. Vocês perceberam algo diferente? 
Alunos: Percebi. 
Pesquisadora: Qual foi a sessão que mais ajudou a entender a história? 
Alunos inclusive Dora: a segunda. (Referindo-se ao filme com 
audiodescrição). 
Pesquisadora: Por quê? 
Bento: Porque tinha uma mulher dublando. 
Pesquisadora: Então apareceu outra voz? 
Dora: Ela ficava falando. 
Paula: Aí eu entendi melhor. 
Rick: Ele tá jogando um jogo de guerra. Ele era magro e alto. 
Pesquisadora: Todos conseguiram entender, na primeira vez que assistimos 
o filme, o que me falaram até agora? 
Dora: Não! 
Davi: Eu entendi que a mulher chega e traz uma caixa. 
Erick: Aí vem com um cachorro dentro. 
Davi: Foi, que era para ele parar de jogar. Era um presente. Aí quando... 
Bento: O menino joga uma bola pra o cachorro pegar. 
Pesquisadora: Todos podem falar, mas um de cada vez. Vamos ouvir Dora 
que, inicialmente, foi interrompida. 
Dora: Tem uma parte que o menino abre a caixa e encontra o cachorro sem 
uma pata. Aí ele diz, sai pra lá com o cachorro. 
Pesquisadora: Como você sabe, Dora, que o cachorro não tinha uma pata? 
Dora: Porque disse! 
Pesquisadora: Você lembra como foi dito? 
Dora: Aham! Foi aquela mulher que disse que ele era sem uma pata (A 
aluna se refere à locução da audiodescritora) (SILVA, 2017). 
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Nesse momento, questionamos a todos: que mulher é essa à qual Dora se 

refere? É uma personagem? Por que ela está falando o que está acontecendo? 

Além das perguntas, instigamos os alunos a recordar o momento em sala de aula, 

durante a apresentação da pesquisa, no qual explicamos sobre o que era a 

audiodescrição e quem fazia o roteiro e a locução. De imediato, Bento e Dora 

responderam que era a audiodescritora, seguidos de outros alunos. 

Os trechos ora apresentados neste estudo já assinalam que a utilização da 

audiodescrição como mediação pedagógica no contexto escolar possibilita aos 

alunos com e sem deficiência visual uma melhor compreensão dos acontecimentos 

e dos procedimentos essencialmente visuais. Conforme já verificado em alguns 

estudos analisados para o levantamento do estado da arte desta pesquisa, é notória 

a inferência a respeito da AD como recurso de acessibilidade comunicacional que 

permite mais participação, interação e autonomia, favorecendo, assim, a inclusão de 

alunos com deficiência visual no meio social, cultural e educacional, como podemos 

aferir nos estudos de Silva (2009b, p. 79), ao afirmar que  

 
[...] a audiodescrição permite às crianças o acesso a informações 
transmitidas de forma essencialmente visual e, consequentemente, que a 
presença do recurso torna a experiência das crianças com o meio 
audiovisual mais prazerosa e educativa; as ajuda a adquirir conhecimentos 
sobre o mundo visual, inclusive sobre a linguagem corporal; contribui para a 
sua socialização; e lhes confere uma sensação de maior inclusão. 

 

A mediação por meio da linguagem intensifica e valoriza as relações com o 

outro e com o mundo ao seu redor, ampliando o entendimento dos acontecimentos. 

Para as pessoas com deficiência visual, “a audiodescrição é mais uma possibilidade 

de representação daquilo do que é possível ter-se acesso” (OLIVEIRA, 2013, p. 52). 

Ao assumir o papel de mediadora através da linguagem, ela passa a ser a 

representação verbal das imagens. 

Ainda sobre esse viés, Silva e Lima (2011), em seus estudos sobre a 

audiodescrição de animação para crianças com deficiência visual, reforça a 

importância do acesso aos recursos de acessibilidade comunicacional, uma vez que 

a ausência da AD implica a impossibilidade de equidade formativa. Com isso, os 

autores, defendem que a  

 
[...] áudio-descrição é um caminho contributivo para vivência da catarse e 
do deleite; ponte cujo ponto de partida e de chegada é a imagem, o 
letramento literário, o respeito às idiossincrasias das crianças com 
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deficiência, à efetivação do direito à cultura, ao lazer e à educação [...] 
(SILVA; LIMA, 2011, p. 3). 

 

Tendo em vista todos os posicionamentos sinalizados nos estudos acima 

citados, a audiodescrição se afirma como importante mecanismo de acessibilidade, 

que contribui para pessoas com deficiência visual participarem mais ativamente dos 

múltiplos espaços culturais e educacionais. Dessa maneira, a fruição do audiovisual 

sem o agenciamento da visão, mas com o uso da audiodescrição, permite que todos 

construam um melhor entendimento, com participação efetiva e com autonomia em 

relação à leitura de obras fílmicas, tal como observado na 2ª sessão do curta The 

Present. 

Isso pode ser verificado na forma como as crianças expõem e organizam 

seus pensamentos, o que nos permite perceber que o uso da audiodescrição 

favoreceu a compreensão da sequência fílmica, uma vez que, na exibição sem o 

recurso da audiodescrição, os alunos não conseguiam se expressar com segurança, 

em sequência lógica, consequentemente, o entendimento ficou prejudicado pela 

ausência das informações puramente visuais. Tais constatações corroboram as 

conclusões dos estudos centrados na recepção de obras acessíveis por meio da 

audiodescrição (SILVA, 2009b; SANTOS, 2011; SILVA; LIMA, 2011; MORAES; 

LOPES; TAVARES, 2015), os quais reiteram a importância da AD na autonomia 

interpretativa das pessoas com deficiência de eventos e artefatos audiovisuais. 

Diante desse olhar, somos implicados na ideia da palavra como mediadora 

no encadeamento do processo ensino-aprendizagem. Com isso, assume-se a 

linguagem como interação verbal, gerando posicionamentos responsivos, mediante 

a interação discursiva. Essas relações dialógicas são constituídas por 

posicionamentos e valores que convergem e que se confrontam, revelando, assim, 

múltiplas vozes nas práticas enunciativas. Isto porque, considerando o pensamento 

de Bakhtin (2011), cada ser humano vive em um contexto que lhe constrói 

experiências sociais ao longo da vida, organizando e orientando sua compreensão, 

possibilitando-lhe uma leitura dos acontecimentos e do outro a partir de seu lugar de 

fala. A esse respeito, Freitas, Jobim e Souza e Kramer (2003, p. 37) reforçam que é 

 
Deste lugar no qual se situa, é que dirige o seu olhar para a nova realidade. 
Olhar que se amplia na medida em que interage com o sujeito. É nesse jogo 
dialógico que o pesquisador constrói uma compreensão da realidade 
investigada transformando-a e sendo por ela transformado.  
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No pequeno fragmento que apresentaremos, Dora e Rick demonstram ter 

construído um entendimento da obra a partir das aproximações oriundas do acesso 

às informações visuais, permitindo, desse modo, a atribuição de sentido à obra 

audiovisual, possibilitando a participação, a interação e o sentimento de inclusão. 

 
Oficina 01: Roda de conversa. 
Pesquisadora: Dora, você conseguiu entender o filme da mesma forma 
quando assistimos da primeira vez? 
Dora: Não! 
Alunos: Não! 
Pesquisadora: Por quê? 
Rick: Por que só conseguia escutar as pessoas falando. 
Pesquisadora: Que pessoas você está falando Rick? 
Rick: O menino, a mãe e o cachorro latindo. 
[...] 
Pesquisadora: Nessa segunda etapa do filme, com audiodescrição, vocês 
conseguiram definir, entender realmente onde aconteceu a história? 
Dora: Na sala. 
Pesquisadora: Por que você acha que era na sala, Dora? 
Dora: Porque o menino tava jogando vídeo game. 
[...] 
Pesquisadora: Quem entrou? 
Dora: A mulher. 
Pesquisadora: Quem? 
Alunos: A mãe. 
Rick: A mãe do menino. 
Pesquisadora: E ela trouxe alguma coisa para ele? 
Dora: Trouxe, a mulher disse assim... 
Rick: Um presente pra ele. 
Dora: A mulher disse assim: filho, pare de jogar e olhe o presente que a 
mamãe trouxe pra você. Aí ela foi lá atender o telefone, aí o menino 
desligou o vídeo game e olhou, aí viu o cachorro sem pata. 
Rick: Aí também ele viu o cachorro sem pata, ele disse: Ah não! Presta não! 
Pesquisadora: Por que será? 
Rick: Porque ele tava sem uma pata e ele achava que ele não podia fazer 
as outras coisas que os cachorrinhos faziam. 
Pesquisadora: Muito bem! Mas, o cachorrinho por não ter uma pata, será 
que ele não podia fazer as mesmas coisas que os outros faziam? 
Dora: Podia! 
Alunos: Murmúrios. 
Pesquisadora: O cachorrinho mostrou como? 
Lucas: Ele correu para pegar a bola. 
Rick: Brincou com ele. 
Pesquisadora: O cachorrinho brincou com quem? 
Alunos: com o menino. 
Pesquisadora: Muito bem! [...] 
Rick: Depois ele pegou a bola, botou no bolso do casaco, saiu, aí quando 
chegou lá fora... 
Dora: Na porta. 
Rick: Soltou a bola, aí o cachorro correu e saiu da cena, aí ele foi em 
direção ao cachorro. 
Dora: Não! Primeiro ele foi sair, disse: “mãe, eu vou sair”. Aí o cachorro 
correu na perna e nas muletas dele e ajudou abrir a porta. 
Pesquisadora: Vocês estavam vendo tudo isso?  
Alunos: Não! 
Pesquisadora: E como vocês sabem de tudo isso? Vocês estavam... 
Alunos: Escutando, ouvindo. 
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Pesquisadora: Então quando a gente ouve, escuta as informações através 
da audiodescrição, a gente consegue entender melhor ou não o que está 
acontecendo? 
Alunos: Sim! 
Pesquisadora: Por quê, Dora? 
Dora: Por que explica o que tá acontecendo no filme. 
Davi: E também detalhes (SILVA, 2017). 

 

Ao observarmos as falas de Dora, ressaltamos o quanto a audiodescrição 

favorece a assimilação das atividades escolares por parte de quem não enxerga, 

pois desenvolve o senso de observação, aumenta o vocabulário, a fluência verbal, a 

participação e, consequentemente, favorece a ampliação do entendimento de obras 

audiovisuais (filmes, espetáculos teatrais e de dança, programas de TV, entre 

outros) e dos acontecimentos ao seu redor, eliminando as barreiras 

comunicacionais. Nesse sentido, Motta (2011, p. 30) enfatiza que a aplicação da 

“audiodescrição na escola permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao 

mundo das imagens e a eliminação de barreiras comunicacionais”.  

Em consonância com a autora, Alves (2012, p. 88) declara que:  

 
Levando em consideração 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 
visual, a fim de que estas possam atribuir sentidos a artefatos, cenas e 
eventos visíveis e imagéticos que, na ausência do discurso verbal, não 
seriam compreendidos.  

 

Diante do exposto, consideramos a audiodescrição como reveladora das 

imagens por meio da palavra e, portanto, um recurso de acessibilidade 

comunicacional que impulsiona a interação entre os sujeitos na e pela linguagem. 

Essa interação se faz a partir das relações dialógicas, justificada por Bakhtin (2011), 

ao afirmar que o diálogo está ligado à “natureza dialógica da vida humana”. Nesse 

processo, os pensamentos, os atos e a vida humana se unem no diálogo. Para o 

autor, 

 
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 na palavra, e 
essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, no simpósio 
universal (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

Bakhtin (2011) procura nos mostrar que a vida humana dialoga com nossas 

palavras e ações, que as ações produzidas pelo nosso corpo estão integralmente 
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ligadas à palavra. Considerando a perspectiva dialógica da linguagem, a palavra em 

sua natureza é dialógica, o que pressupõe o encadeamento responsivo entre vozes, 

desenvolvendo a atribuição de sentido, assumindo, assim, um posicionamento 

responsivo. 

Ao trazer o filme para a sala de aula, o professor reconfigura o processo de 

ensino-aprendizagem, proporcionando novos caminhos para o desenvolvimento do 

aluno, estimulando o envolvimento em práticas discursivas e, consequentemente, a 

construção do entendimento de mundo por meio da atribuição de sentido. A 

audiodescrição, sendo incorporada no contexto educacional, é vista como tecnologia 

assistiva, por ampliar o entendimento da pessoa com deficiência visual e 

proporcionar mais autonomia a esse sujeito em atividades educacionais, sociais e 

culturais. 

Dando sequência à oficina, exibimos novamente o filme The Present. Na 

ocasião, todos assistiram com AD e sem a venda. Em seguida, finalizamos nossa 

oficina com uma roda de conversa. A dinâmica aplicada durante as sessões permitiu 

aos alunos, com e sem deficiência visual, a oportunidade de descobrir novas 

possibilidades de enxergar e entender o mundo através da tela. O que havia sido 

“negado” visualmente lhes foi permitido pela imaginação (da construção da imagem 

mental). Com isso, novas leituras foram feitas e novos entendimentos surgiram, 

vozes até então silenciadas ganharam força e intensidade nos diálogos 

estabelecidos. 

 

3.3 DESENHO E LEITURA TÁTIL 

 

Ao assumir como norte uma perspectiva que leve todos os alunos a interagir 

e a socializar, por meio do diálogo, suas ideias e sentimentos, a partir do 

entendimento do filme e das dinâmicas de sensibilização, iniciamos a segunda etapa 

da sequência didática da oficina pedagógica com a atividade do desenho e da leitura 

tátil. Na sequência, explicamos como seriam todos os passos da dinâmica. 

Esclarecemos que eles deveriam registrar, a partir do curta, que mais chamou 

atenção, ou o que mais gostaram. Segundo Moreira (1993, p. 20), “o desenho é para 

a criança uma linguagem como o gesto ou a fala”.  

Oliveira Neto (2015), em seu estudo de mestrado, Desenho e deficiência 

visual: uma experiência no ensino de artes visuais na perspectiva da educação 
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inclusiva, elegeu como objetivo geral a construção de uma proposta de intervenção 

pedagógica em Artes Visuais, tomando como referência o desenho e seu processo 

de construção, com alunos videntes e não videntes em contexto escolar. Sobre o 

desenho infantil, o autor corrobora afirmando que “o desenho da criança é uma 

representação expressiva do seu pensamento na primeira infância. É por meio dele 

que ela se afirma, reafirma, determina seu espaço e representa as interpretações do 

mundo que a cerca” (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 52).  

Aproveitamos e perguntamos à turma como Dora poderia participar dessa 

atividade. O silêncio e a troca de olhares tomaram conta do ambiente. Tornamos a 

perguntar e continuamos sem resposta. O silêncio nos faz perceber que o processo 

de inclusão na turma era frágil, portanto, o simples fato de ter uma aluna cega na 

sala não a tornava inclusiva. A inserção e a permanência de alunos com deficiência 

visual no ensino regular requerem o fortalecimento de políticas públicas voltadas 

para a Educação Especial em uma perspectiva inclusiva e um olhar que busque 

romper e superar barreiras que dificultem e até mesmo impeçam o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem. Esse caminho deve ser apoiado em uma 

aprendizagem colaborativa, fator fundamental para a construção do saber e do 

respeito às diferenças garantindo uma educação inclusiva de qualidade. 

Nesse contexto, procuramos refletir, com os alunos e o professor da turma, 

sobre a importância de pensar ações inclusivas que permitam mais acessibilidade 

para as pessoas com deficiência visual no contexto escolar, ampliando, assim, as 

possibilidades de participação, interação e aprendizagem desses alunos. 

Explicamos que todos, inclusive Dora, iriam participar da atividade proposta, sendo 

necessário apenas proporcionar condições para que ela tivesse a mesma 

oportunidade que os demais. Para isso, usaríamos um material adaptado, o qual 

asseguraria a participação e a interação da aluna.  

Na sequência, e para minimizar a curiosidade dos alunos, apresentamos os 

materiais e os procedimentos para a realização do desenho. Toda a turma recebeu 

uma prancheta (material adaptado) recoberta com uma tela de nylon fina na cor 

verde, folha de papel A4 (peso 40) e um lápis grafite22. Como os alunos não tinham 

familiaridade como o material adaptado e com o resultado do procedimento, 

                                                           
22

 Após alguns testes e opiniões com pessoas cegas e videntes (vendados), optamos por usar o lápis 
grafite normal por deixar um traço mais perceptivo a leitura tátil, em função da participante da 
pesquisa com deficiência visual ser cega. 
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explicamos como colocar o papel A4 (peso 40) sobre o suporte adaptado, ao passo 

que demonstrávamos como desenvolver o desenho e como ficaria o traçado, 

podendo ser percebido pelo relevo no verso da folha. A Figura 6 retrata o momento 

da demonstração. 

 

Figura 6 – Demonstração de como realizar o desenho 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em plano geral, estão a 

pesquisadora, três alunos e partes do corpo de outros alunos que estão sentados em cadeiras de 
plástico brancas no laboratório de informática. À frente do seu corpo, a pesquisadora segura uma 
prancheta revestida por tela de nylon verde com uma das mãos. Sobre a tela, uma folha branca de 
papel A4 peso 40. Com a outra mão, apoia um lápis sobre o papel. Dois alunos, um à sua direita e 
outro à esquerda, estão inclinados em direção à prancheta. A aluna Dora, à esquerda, em semiperfil, 
está com a cabeça voltada para a frente (Fim da descrição). 

 

Ao finalizar a demonstração, tivemos a colaboração da fala de Lucas, que 

expressou: “o relevo, tipo aqueles negócios que vêm na caixa de perfume”. 

Aproveitamos a oportunidade para explicar que as marquinhas que Lucas falou são 

conhecidas como um código, o meio de leitura e escrita para as pessoas com 

cegueira que recebe o nome de Sistema Braille23. Para a educação inclusiva, 

Moraes, Lopes e Tavares (2015) ressaltam a importância desse sistema, 

considerando que propicia independência na escrita e na leitura das pessoas cegas, 

proporcionando mais facilidade e desenvoltura na comunicação e na socialização, 

visto que o Braille é o método de escrita pelo qual o cego escreve e lê de maneira 

autônoma. 

                                                           
23

O Sistema Braille “baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do alfabeto, os 
números e outros símbolos gráficos. A combinação dos pontos é obtida pela disposição de seis 
pontos básicos, organizados espacialmente em duas colunas verticais com três pontos à direita e três 
à esquerda de uma cela básica denominada cela Braille” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 22). 



79 
 

O fragmento a seguir mostra a fala de Dora explicando à turma como se 

realiza a escrita Braille24 e a leitura. 

 
Oficina 01: Desenho tátil 
Dora: Eu uso a punção, que tem uma pontinha, que é pra mim escrever e 
quando eu viro o papel fica a marca do que eu escrevi. Eu escrevo com 
aquelas bolinhas, e aí eu posso sentir e identificar o que eu escrevi (SILVA, 
2017). 

 

Em sua fala, Dora explica para a turma como ela realiza a escrita e a leitura, 

além de mencionar o instrumento (punção) que, para a pessoa com deficiência 

visual “substitui” o lápis na escrita, levando-nos a perceber que seus colegas de sala 

nunca tinham visto ela usar esse material, mesmo a aluna tendo a reglete e o 

punção dentro da mochila. É importante registrar que, ao longo das observações 

para a pesquisa, observamos que Dora não usou o punção, a reglete ou qualquer 

material pedagógico que a auxiliasse na realização das atividades em sala; 

percebemos ainda que o ambiente da sala de aula não favorecia sua aprendizagem 

nem a inclusão nas atividades propostas diariamente. Mesmo a aluna estando em 

processo de alfabetização Braille no CAP, não encontramos na sala de aula comum 

qualquer material pedagógico que ajudasse na alfabetização da escrita Braille, 

tampouco jogos acessíveis que tornassem esse processo lúdico, concreto e 

prazeroso. 

 
Diário de campo – outubro/2017 
Hoje, tive a oportunidade de olhar o caderno de Dora – aluna cega – folheei 
todo ele, não tinha nenhuma atividade registrada. Perguntei a ela porque 
não tinha nada no caderno, sem demora me respondeu: “eu não faço nada”. 
E ao ser questionada, acrescentou: “fico na cadeira sentada sem fazer nada 
o tempo todo” (SILVA, 2017). 

 

É importante salientar que a simples adaptação de materiais, a confecção de 

jogos pedagógicos e usar a criatividade para a criação de recursos que 

desenvolvam a aprendizagem é proporcionar a possibilidade de participação e 

envolvimento de crianças como Dora no contexto escolar. Assim, pode-se gerenciar 

a isonomia desse sujeito, dando-lhe a oportunidade de se sentir parte de um 

contexto, ou seja, sentir-se realmente incluído. 

Ao entregar a Dora o material, orientamos que explorasse o objeto e 

mostramos como fazer para prender o papel na prancheta. Aproveitamos e pedimos 

                                                           
24

 A escrita Braille é realizada por meio de uma reglete e punção ou de uma máquina de escrever 
Braille. 
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que ela fizesse um risco na folha, como exemplo, e virasse o papel para perceber o 

relevo no verso, seria assim, que todos, inclusive ela, fariam a leitura dos desenhos 

no momento da apresentação, como podemos observar na Figura 7. 

 

Figura 7 – Demonstração à aluna cega de como realizar o desenho 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em plano geral, alguns alunos 

estão sentados em cadeiras de plástico brancas no laboratório de informática, desenhando em folhas 
brancas sobre as pranchetas revestidas por tela de nylon verde. Ao centro, a pesquisadora está de 
costas, agachada e de frente para Dora que toca a folha com o dedo indicador. À direita de Dora, um 
aluno está inclinado olhando a cena. (Fim da descrição) 

 

O aluno cego precisa de um tempo maior para acessar as informações 

táteis, uma vez que o acesso pelo tato se dá de forma gradativa e minuciosa. 

Portanto, a exploração do objeto acontece de maneira lenta e sequencial. 

Dando continuidade à explicação da sequência da dinâmica, acrescentamos 

que ao concluírem o desenho, organizaríamos o espaço na sala para que cada um 

vendado tivesse a oportunidade de realizar a leitura tátil do desenho do amigo, bem 

como apresentar o seu desenho para a turma. Sentindo-se confiantes e seguros, 

Dora e os colegas iniciaram a atividade. Todos tinham o cuidado de não revelar para 

o outro sua produção. Nesse momento, a turma estava organizada em círculo. 

Como as cadeiras não tinham braço, alguns apoiavam a prancheta nas pernas ou na 

bancada dos computadores, como registrado na Figura 8 a seguir. 
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Figura 8 – Desenvolvimento do desenho 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em plano geral, oito alunos 

sentados em círculo no laboratório de informática desenham em folhas brancas de papel A4 peso 40 
que estão sobre pranchetas revestidas por tela de nylon verde. Seis alunos apoiam a prancheta sobre 
o colo e duas alunas estão de costas para o grupo, utilizando a bancada dos computadores como 
apoio. (Fim da descrição) 

 

Assim, os alunos, passaram a desenvolver seus desenhos tendo como base 

o referencial obtido pela narração da audiodescrição e consequentemente pela 

construção do entendimento do filme. Com isso, percebemos que, durante o 

procedimento, os alunos videntes paravam em alguns momentos para refletir, 

resgatar na memória informações da obra e organizar suas ideias, ao passo que 

viravam a folha e passavam o dedo para sentir e garantir que o traçado realmente 

deixava relevo no verso. De acordo com Moreira (1993, p. 24), o que se pode 

perceber no processo de produção do desenho da criança é que “pensamento e 

sentimento estão juntos”. 

Oliveira Neto (2015), em seus estudos sobre o desenho no contexto escolar, 

partindo de um olhar axiológico, revitaliza essa temática com base nos estudos de 

Bakhtin ao afirmar que  

 
[...] a linguagem como interação passou-se a compreender, também, o 
desenho do sujeito como uma linguagem carregada de pontos de vista, de 
uma dimensão axiológica. O desenho enquanto enunciado pressupõe uma 
expressividade, um estilo, uma posição valorativa em relação à realidade e 
ao outro, o que permite interpretá-lo como enunciado constituído 
intersubjetivamente, por meio do qual o sujeito atribui sentido à expressão 
gráfica. Tal condição se justifica pelo princípio da alteridade, em que o 
desenho como linguagem se manifesta nas interações estabelecidas entre o 
homem, o meio e o outro (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 51-52). 

 

Diante dessa perspectiva, apresentaremos alguns enunciados 

representados pelos desenhos dos estudantes partindo da relação estabelecida com 
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o agenciamento do filme The Present. As Figuras 9 a 11 expõem algumas 

produções em grafite e relevo (verso) de alunos videntes e da aluna cega. 

Figura 9 – Desenho com traço em grafite (à esquerda) e em relevo (à direita) do aluno 
Lucas (vidente) 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 

 

Figura 10 – Desenho com traço em grafite (à esquerda) e em relevo (à direita) do aluno Davi 
(vidente). 

 

 
Fonte: SILVA, 2017 
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Figura 11 – Desenho com traço em grafite (à esquerda) e em relevo (à direita) da aluna 
Dora (cega). 

 
 

Fonte: SILVA, 2017 

 

Mesmo Dora tendo cegueira congênita, ela consegue ainda perceber as 

nuances de cores dependendo da luminosidade e da posição (proximidade do olho) 

em que o objeto está exposto. Apesar disso, esse fator não é suficiente para notar 

vultos ou impressão em papel. No caso do desenho da aluna (Figura 11), percebe-

se que ela não tem familiaridade com o processo de desenhar, o registro do seu 

desenho é uma garatuja. 

De acordo com Moreira (1993, p. 28), “[...] é a garatuja. Que se inicia 

longitudinal e desordenada até adquirir certo ritmo”. A autora acrescenta ainda que a 

“a garatuja vai se modificando, conquistando novos movimentos, que de 

longitudinais vão se arredondando, tornando-se circulares, se enovelando, se 

espiralando” (MOREIRA, 1993, p. 30). Como se pode ver na Figura 11, o desenho 

de Dora não apresenta qualquer indício de estrutura, ainda no exercício da garatuja, 

talvez pela carência de estímulo. É o que a autora denomina de representação, que 

“é ainda garatuja mas começa a ganhar nomes e a se diferenciar no espaço do 

papel” (MOREIRA, 1993, p. 30). Ao final da leitura tátil realizada por Rafaela (aluna 

vidente), que estava vendada, Dora explicou sua produção para todos, como mostra 

o fragmento a seguir. 
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Oficina 01: Diálogo para iniciar a leitura do desenho tátil de Dora 
Pesquisadora: Rafaela, você vai fazer a leitura do desenho de Dora usando 
o tato. Dora vai falando se você acertou ou não. Depois você vai retirar a 
venda e Dora vai apresentar o desenho dela para toda a turma. 
Rafaela: Uma árvore?  
Dora: Certo! 
Rafaela: Bola. 
Certo: Certo! 
Pesquisadora: Dora, agora apresente o desenho para Rafaela e para a 
turma. 
Dora: Eu fiz a casa, a árvore, a bola, o cachorro, o menino e a mãe (SILVA, 
2017). 

 

Segundo Amiralian (1997, p. 88), o desenho embora “pareça ser uma 

representação gráfica de impressões visuais pela sua íntima relação com a 

percepção óptica, ele está relacionado a experiências subjetivas do eu, e, como uma 

atividade criativa, é um ato mental do indivíduo”. Por sua vez, o desenho é negado 

aos cegos, assim como a música é negada aos surdos. A criança cega, por não 

dispor da percepção visual, tem a aproximação com a arte deliberadamente negada. 

Sobre o desenho infantil, Oliveira Neto (2016, p. 52) esclarece que o “[...] 

desenho da criança é uma representação expressiva do seu pensamento”. Nesse 

processo, Lucas (aluno vidente) apresenta habilidade ao desenhar, expressando no 

papel toda a imagem mental que conseguiu formar com a audiodescrição narrada 

pela locutora, ao descrever o personagem (Figura 9). Ao analisarmos o desenho, 

percebemos que o aluno teve o cuidado em representar os olhos grandes do 

personagem como dito na narração e o aparelho de comando do vídeo game. Além 

dessa preocupação, ele procurou usar uma pressão maior nos traçados para que o 

relevo no verso ficasse bem destacado. Essa ação foi possível de ser percebida no 

momento em que realizava o desenho, quando ficava virando a folha e passando o 

seu próprio dedo para sentir o relevo e no momento da leitura tátil feita por Dora e 

por outro colega vidente vendado. 

Davi (vidente), por sua vez, ao representar a parte da história que mais 

gostou, desenhou o momento em que o cachorro é visto dentro da caixa (Figura 10). 

Mesmo desenhando a cozinha ao lado, fez questão de destacar a imagem do 

animal, fazendo-o maior e com mais pressão em seu traçado. Também nos chamou 

a atenção a consciência de todos os alunos ao desenhar com a responsabilidade 

que assumiram em tornar o desenho acessível. 

Victor Lowenfeld (1939), em seus estudos sobre a natureza da atividade 

criativa de sujeitos cegos e com baixa visão por meio de desenhos e expressões 
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plásticas, define dois tipos artísticos, quais sejam: o tipo visual e o tipo haptic. Nesse 

caso, a diferença entre eles está no produto final condizente com suas realizações e 

com suas próprias experiências. Portanto, podemos concluir, com base em 

Lowenfeld, que o desenho de Dora se encontra na classificação dada pelo autor, do 

“tipo haptic”, ou seja, desenhos que revelam sentimentos profundos, o que é 

favorecedor da expressão criativa, visto que se preocupa em projetar seu próprio 

mundo na pintura; já, por meio de desenhos do “tipo visual”, Lucas e Davi desejam 

expressar o mundo externo para junto de si, não integrando símbolos de formas e 

expressões da maneira que o sujeito com visão normal poderá fazer. 

Ao concluir os desenhos, abrimos um pouco mais o círculo para 

posicionarmos uma mesa onde faríamos a leitura tátil do desenho dos colegas. Em 

seguida, iniciamos as apresentações das imagens para toda a turma. Para isso, 

explicamos como seria organizada as apresentações, passo a passo. Primeiro, viria 

à frente uma dupla, cada aluno com seu desenho. Um deles iniciaria vendado e faria 

a leitura tátil relatando para a turma o seu entendimento do desenho a partir de sua 

percepção. Ao concluir a análise, retiraria a venda e o colega apresentaria a imagem 

a todos. Em sequência, faríamos o mesmo procedimento com o outro participante da 

dupla, e assim aconteceria com todos que desejassem participar. De imediato, Dora 

foi a primeira a pedir para participar, como mostra o diálogo a seguir. Desse modo, 

organizamos a primeira dupla com ela. 

 
Oficina 01: Diálogo para iniciar a leitura do desenho tátil 
Davi: Meu nome é Davi, viu, Dora? 
Dora: Certo. 
Davi: Oh! Já pode sentir. 
Dora: Você escreveu uma caixa. Foi uma caixa não, o que ele escreveu?  
Davi: Foi sim! 
Dora: Tá muito lindo, Davi! 
Pesquisadora: Agora, Davi vai apresentar para a turma o seu desenho. 
Davi: Um cachorro dentro de uma caixa na cozinha (SILVA, 2017). 

 

Quando Dora e Davi concluíram, alguns colegas ficaram eufóricos pedindo 

para que ela realizasse a leitura do desenho deles. Como foi algo novo que partiu 

deles, resolvemos atender a solicitação, pois percebermos que naquele momento 

acontecia a inclusão daquela aluna que, até pouco tempo, mal era notada em sala 

de aula pelos seus pares, e que esse processo se constituía na interação alicerçada 

pelo diálogo. Desse modo, novas descobertas e possibilidades se materializavam 

em forma de palavra. Segundo Machado (2014), Bakhtin, em seus estudos, destaca 
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o dialogismo no processo comunicativo, ou seja, “[...] as relações interativas são 

processos produtivos de linguagem. Consequentemente, gêneros de discurso 

passam a ser focalizados como esferas de uso da linguagem verbal ou da 

comunicação fundada na palavra” (MACHADO, 2014, p. 152). 

A seguir, fragmentos de diálogos de Dora ao realizar a leitura tátil do 

desenho de Lucas e de Ana. 

 
Oficina 01: Diálogo para iniciar a leitura do desenho tátil 
Dora: Quem é você? 
Lucas: Lucas. 
Dora: Isso aqui é o quê? É uma bolinha vermelha? 
Pesquisadora: Pode falar Lucas que bola é essa. 
Lucas: Ahan! É a bola do olho do menino. 
Pesquisadora: Agora, Lucas vai explicar para Dora e para a turma o que ele 
desenhou enquanto mostra para todos. 
Lucas: Eu desenhei o menino jogando vídeo game. 
Pesquisadora: Olhem como ele imaginou o menino. 
[...] 
Ana: Esse é o meu. 
Dora: Árvore, nuvem, boneca, outra árvore. 
Pesquisadora: Quantas árvores, Dora? 
Dora: Duas. 
Pesquisadora: Ana, quantas árvores tem o seu desenho? 
Ana: Duas. 
Pesquisadora: Qual foi a parte do filme que você mais gostou? 
Ana: A Boneca. 
Pesquisadora: E essa boneca, quem é? 
Ana: A menina. 
Pesquisadora: O que ela está fazendo? 
Ana: Ela levou o cachorro para o menino (SILVA, 2017). 

 

O momento em que os alunos realizam a leitura tátil dos desenhos abre 

espaço para as hipóteses e, consequentemente, para o confronto de ideias quanto à 

representação do desenho. A etapa da leitura tátil pode ser visualizada na Figura 12. 
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Figura 12 – Análise tátil do desenho do outro 

  

Fonte: SILVA, 2017. 
Descrição da imagem: Sequência com duas fotografias coloridas na horizontal. Cada uma 

delas mostra, em plano americano, duas alunas vestindo camisetas do uniforme escolar no 
laboratório de informática. Uma das alunas explora com a ponta dos dedos um desenho em relevo 
numa folha de papel branca sobre uma pequena mesa retangular. A outra observa. Na fotografia à 
esquerda, a aluna que explora o desenho está usando venda de tecido preto. Na fotografia à direita, a 
aluna que explora o desenho é Dora. Em ambas as fotografias, um gravador preto está sobre a mesa 
(Fim da descrição). 

 

Em certo momento da dinâmica, enquanto Dora explorava os desenhos, 

fomos surpreendidos com o aluno Rick chorando em sala. Paramos para saber o 

que tinha acontecido, no entanto, o aluno não se sentiu à vontade para falar. Com 

isso, pedimos a um dos colaboradores da pesquisa que lhe desse assistência até 

que estivesse mais calmo. Foi então que alguns colegas da turma falaram que essa 

reação era porque Rick não gostava de Dora e, ao ver que ela conseguiu entender 

alguns desenhos, percebeu que ela era capaz. 

Esse discurso nos fez reviver algumas situações de comportamento de Rick 

para com Dora que nos chamava a atenção durante as observações realizadas em 

sala de aula e em outros ambientes da escola. Um registro do nosso diário de 

campo expõe uma dessas situações. 

 
Diário e campo – outubro/2017 
Já havíamos percebido que o aluno Rick evitava proximidade com Dora 
(aluna cega). Hoje o professor o colocou sentado em uma mesa junto 
(encostada) a de Dora. Ele reclamou verbalmente em voz alta que não 
queria sentar perto dela, mesmo assim, lhe foi exigido que sentasse. [...]. 
Rick olha para ela de “canto de olho”, faz “caras”, afasta a cadeira e inclina 
seu corpo na direção contrária. [...]. Aos poucos, foi puxando a mesa até 
conseguir se afastar (SILVA, 2017). 

 

Diante desse registro do diário de campo, percebemos um comportamento 

fortemente carregado de estigma por parte do aluno vidente ao se recusar a ter 

qualquer tipo de aproximação com a aluna cega. No que diz respeito à 
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estigmatização no contexto escolar, Magalhães e Ruiz (2011) afirmam que existe 

uma concepção de que a escola é o espaço que prepara o indivíduo para o 

desenvolvimento do conhecimento produzido pela humanidade e para viver 

respeitosamente em sociedade. Os autores acrescentam ainda que, “muitas vezes, 

este espaço particular chancela estigmas que permanecem de forma indelével por 

toda a vida e pode institucionalizar práticas de violência simbólica” (MAGALHÃES; 

RUIZ, 2011, p. 125). 

Tentamos conversar com Rick, mas o aluno se recusou a falar o que lhe 

afligia ao ponto de fazê-lo chorar. Respeitando o seu momento e o seu silêncio, 

resolvemos dar continuidade às amostras e às leituras táteis dos desenhos. Todos 

fizeram questão de participar, inclusive ele, tanto apresentando sua produção como 

vivenciando a experiência de tentar identificar por meio do tato o desenho do colega. 

Considerando a abordagem sócio-histórica vygotskiana, acreditamos que o 

ser humano se constitui respaldado na relação que estabelece com o outro e com o 

meio. No ambiente escolar, o processo de ensino-aprendizagem deve acontecer 

mediado por ações colaborativas entre professores e alunos. Tendo em vista a 

colocação acima, Silva (2008) preconiza que: 

 
[...] a abordagem sócio-histórica abre um leque de possibilidades para a 
utilização de eficientes estratégias pedagógicas que considerem, entre 
outros fatores, a especificidade e importância dos sistemas sensoriais que 
restam à criança cega para o sucesso de seu processo de desenvolvimento 
e aprendizagem escolar (SILVA, 2008, p. 108). 

 

Desse modo, a aprendizagem precisa ser entendida como um processo de 

interação colaborativa entre os alunos mediada pelo professor, personagem 

fundamental nesse processo no contexto escolar. O convívio e o relacionamento de 

alunos com deficiência visual (cegueira ou baixa visão) com alunos que enxergam é 

saudável para todos. A convivência e a interação são importantes para que os 

alunos tenham a oportunidade de formar ideias, organizar seus pensamentos e 

formar conclusões. 

Após a leitura tátil, a dupla permanecia à frente da turma para o aluno 

ilustrador apresentar sua produção tanto para o colega que realizou a leitura 

vendado quanto para a turma. Vale ressaltar que os próprios alunos, no ato da 

apresentação, realizavam a descrição da sua produção. Quando necessário, 

fazíamos orientações seguindo os eixos norteadores da audiodescrição, pois a AD, 
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quando utilizada como procedimento de acessibilidade comunicacional, possibilita 

ao aluno com deficiência se sentir incluído no contexto escolar. 

Ao finalizar a etapa das apresentações dos desenhos, iniciaram-se as 

discussões dos alunos sobre as inquietações, as novas descobertas, os desafios 

enfrentados e as dificuldades encontradas durante a produção do desenho e da 

leitura tátil, abrindo espaço para o diálogo em uma roda de conversa. Na ocasião, os 

alunos videntes e a aluna cega relataram a experiência de tornar o desenho 

acessível tanto para os que enxergam como para os que não enxergam, além de 

comentarem sobre as dificuldades para realizar a leitura dos desenhos. Alguns 

alunos videntes demonstraram se sentir meio perdidos, sem orientação de por onde 

começar e por onde ir para conseguir entender o desenho. Outros afirmaram que, à 

medida que acompanhavam o relevo do desenho, procuravam lembrar do que a 

mulher (audiodescritora) tinha narrado durante o filme. Dora, por sua vez, relatou ter 

sentido dificuldades para desenhar, pois não era acostumada a fazer esse tipo de 

atividade; já para entender o desenho dos colegas através do tato, não sentiu muita 

dificuldade. 

Na perspectiva da educação inclusiva, os alunos cegos devem ser incluídos 

em todas as atividades pedagógicas propostas em sala de aula, nas brincadeiras 

dentro e fora de sala, nas apresentações em geral (dramatizações, culminâncias 

etc.), no agenciamento de filmes, em aula de campo, entre outras atividades, 

concedendo apenas adaptações de acordo com suas singularidades, de modo que 

seja assegurada a acessibilidade e, portanto, a participação efetiva desses alunos. A 

criança cega, em interação com crianças videntes e com o meio, aprende a lidar, 

enfrentar e superar os riscos e limites presentes na vida, desenvolvendo mais 

segurança e, consequentemente, mais autonomia. Essa interação e participação 

sendo orquestrada de forma agradável, criativa e prazerosa, estimulam a “integração 

dos sentidos remanescentes e a constituição de um referencial perceptivo não 

visual” (SIAULYS, 2005 apud DOMINGUES, 2010, p. 35). O processo de 

imaginação é uma combinação de imagens que é construída pela interação com o 

tato, a audição e o olfato. 

 

3.4 DIALOGANDO COM O OUTRO 
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É indispensável iniciar este tópico dando o real destaque ao que Bakhtin 

(2011) apresenta sobre a natureza do discurso, em que não se pode minimizar o 

outro a um objeto, pois o sujeito por natureza é aquele que fala, e, portanto, o que 

dialoga. Conforme destaca Bakhtin (2015, p. 55), “na vida real do discurso, toda 

interpretação concreta é ativa”. 

Na oficina, é chegado o momento da exibição do filme com audiodescrição e 

sem o uso das vendas. Destacamos, para todos, a importância de investir na 

atenção durante a apresentação do curta-metragem. Assim, teriam como analisar se 

a audiodescrição contribuiu para a leitura que fizeram da história e se o recurso 

colaborou na construção imagética durante a apresentação da segunda etapa, 

quando assistiram vendados e com a AD, e na atividade de construção do desenho 

e da leitura tátil. Por fim, daremos seguimento ao relato de suas novas experiências 

e descobertas na roda de conversas. 

Enquanto organizávamos a projeção, os alunos brincavam de fazer sombra 

com as mãos com a luz que saía do projetor multimídia. Já que foi um momento de 

distração e divertimento motivado pela turma, aproveitamos para também incluir 

Dora na brincadeira. Verbalizamos de forma objetiva e clara o que estava 

acontecendo, por isso, o riso de todos. Procurávamos descrever de maneira simples 

a posição das mãos e os movimentos feitos, à medida que falávamos, ela tateava as 

mãos dos colegas ou as da professora pesquisadora, então, explicávamos que, de 

acordo com a posição das mãos e o movimento delas, formava a sombra de um 

animal na parede, e que isso era possível porque a luz forte do aparelho projetava a 

sombra ao bater nas mãos. A aluna ficou muito empolgada, de imediato, perguntou 

se poderia fazer também. Como ela ouvia os colegas falando o nome dos animais 

produzidos pelas sombras, pediu para fazer um pássaro. Então, os amigos iam 

ajudando com algumas orientações, do tipo: “abre mais as mãos”, “encosta os dois 

dedos”, “faz tipo um V”. De repente, Lucas pegou nas mãos de Dora ensinando-a a 

fazer o pássaro. Ao ouvir os colegas da sala vibrarem: “isso, Dora”, “é um pássaro, 

mexe as mãos para ela bater as asas”, Dora não conteve a alegria, sorria e fala ao 

tempo: “eu consegui?”, “hé!”. Todos combinam de fazer ao mesmo tempo. Esse 

momento ficou registrado em nosso diário de campo.  

 
Diário de campo: novembro/2017. 
Que cena linda conseguimos presenciar! Uma simples situação, um ato 
espontâneo e ingênuo, podem revelar o quanto é natural e prazeroso, 
deixar fazer parte e se sentir fazendo parte (SILVA, 2017).  
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Após a brincadeira de sombras e a solução de um pequeno problema 

técnico25, iniciamos o filme The Present com audiodescrição. Ficamos surpresos 

com o comportamento dos alunos durante essa etapa, mesmo já tendo assistido ao 

curta-metragem duas vezes, sem e com AD, os alunos ficaram fixados em cada 

cena, em cada acontecimento. A oportunidade de assistir desenvolveu naqueles 

alunos, com e sem deficiência, o prazer de aproveitar cada momento da obra como 

uma experiência única, a fruição, o simples prazer em se envolver na trajetória 

fílmica aflorava em cada espectador ali presente.  

A esse respeito, Desgranges (2003), estudioso na área do teatro, revela o 

olhar do observador no espetáculo teatral, ao transpor para outras obras 

audiovisuais como o filme. No nosso caso, em sala de aula, podemos entender que, 

“uma pedagogia do espectador se justifica, assim, pela necessária presença de um 

outro que exija diálogo, [...]” pela participação criativa em elaborar perguntas e 

respostas, construindo assim a capacidade de “formular um juízo próprio dos 

sentidos” (DESGRANGES, 2003, p. 27). 

Ao concluirmos a exibição, formamos novamente uma roda com as cadeiras 

para recuperarmos e evocarmos as falas dos alunos, como mostra o fragmento a 

seguir: 

 

Oficina 1: 
Pesquisadora: Para o fechamento do dia, vamos conversar um pouco. 
Vocês assistiram ao filme sem audiodescrição, depois com a 
audiodescrição e agora assistiram sem as vendas e com o recurso para que 
vocês pudessem visualizar e compreender se realmente foi como 
imaginaram. Aonde a história aconteceu? Como eram os personagens? 
Alunos: Na sala. 
Pesquisadora: O menino estava fazendo o quê? 
Alunos: Jogando videogame. 
Pesquisadora: Na segunda vez, com audiodescrição, vocês me falaram que 
conseguiram entender algumas coisas. Foi mais ou menos o que 
visualizaram agora? 
Dora: Sim. 
Lucas: Foi do jeito que eu já sabia. 
Pesquisadora: Quem entrou na sala? 
Alunos: (falavam ao mesmo tempo) A mãe / A mãe entrou com uma caixa 
grande / Foi com um presente... 
Dora: A mãe disse assim: Filho, desligue esse videogame e olhe o presente 
que eu trouxe para você. Ela foi atender o telefone, o menino abriu a caixa 
pegou o cachorro e viu que ele estava sem a pata esquerda. Põe o cachorro 

                                                           
25

 Os problemas técnicos enfrentados foram com relação à projeção do curta-metragem que nesse 
último momento só mostrava as imagens sem som. Quando o problema foi solucionado, foi dada 
continuidade à exibição do filme. 
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no chão, o cachorro foi brincar com ele, viu uma bola vermelha na cômoda e 
foi brincar, danou a cara no móvel e depois pegou a bola e uma caixa de 
papelão virou em direção do cachorro e depois ele levou a bola pra o 
menino, o menino estirou as mãos e botou dentro do casaco, depois o 
menino foi pra perto da porta e disse: mãe, eu tô saindo, nós estamos 
saindo. Aí o cãozinho correu em direção à perna e à muleta dele, aí ajudou 
a abrir a porta, aí o menino tirou a bola do casaco e jogou para o lado 
esquerdo, e o cãozinho caiu e correu e o menino saiu em direção do 
cãozinho e saindo de cena (SILVA, 2017). 

 

Após apreciarmos a autonomia interpretativa de Dora, os colegas 

começaram a bater palmas. A apropriação interpretativa rompeu a barreira 

comunicacional, suscitando a liberdade e a independência, com autonomia, de Dora, 

permitindo-lhe expressar pela palavra o seu entendimento e ideias. Ao analisar a 

função comunicativa, Bakhtin (2011) considera a relação dialógica estabelecida 

entre falante e ouvinte como um processo de interação “ativa”. Para tanto, é 

necessário considerar o papel ativo tanto de um como do outro para que ocorra a 

interação. 

 
[...] 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. Toda 
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva [...]; toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou 
naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante 
(BAKHTIN, 2011, p. 271). 

 

Como destaca Faraco (2009), para Bakhtin, a consciência individual se 

constrói por meio da interação dos sujeitos imersos no universo da cultura que, para 

ele, “é um grande e infinito diálogo” (FARACO, 2009, p. 42). Consequentemente, 

entende-se que a compreensão é uma atividade dialógica, portanto, é um ato ativo. 

 
A compreensão não é mera experienciação psicológica da ação dos outros, 
mas uma atividade dialógica que, diante de um texto, gera outro(s) texto(s). 
Compreender não é um ato passivo (um mero reconhecimento), mas uma 
réplica ativa, uma resposta, uma tomada de posição diante do texto 
(FARACO, 2009, p. 42). 

 

O fato de Dora estar envolvida na relação dialógica com seus pares 

propiciou-lhe autonomia intelectual, que é construída tendo como suporte as 

possibilidades de comunicação e a liberdade de se relacionar com o outro. 
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No fragmento a seguir, continuaremos apresentando a sequência do diálogo 

estabelecido entre os sujeitos da pesquisa, com relação à exibição do filme com 

audiodescrição. 

 
Oficina 1:  
Pesquisadora: Muito bem, Dora!  
Bento: Menina! (O aluno se expressa com admiração) 
Pesquisadora: Gente, com a descrição que Dora fez do filme, tudo que ela 
contou, foi o que aconteceu ou não? 
Alunos: Sim! 
Pesquisadora: Dora, a audiodescrição lhe ajudou? 
Dora: Ahan! Ajudou! 
Pesquisadora: Você lembra como é o menino? 
Dora: Não (SILVA, 2017). 

 

Com a resposta de Dora, colocamos a imagem estática do rosto do menino 

projetada na parede e perguntamos se algum aluno da sala poderia descrever para 

ela. 

 
Oficina 1: Descrição elaborada pelos alunos.  
Davi: Ele tem o olho castanho, ele é branco e tem o cabelo preto. 
Bento: Ele tem o nariz redondo e a boca pequena. 
Pesquisadora: Dora, seus colegas acabaram de fazer a audiodescrição. 
Você consegue imaginar, formar a imagem do menino em sua mente, como 
ele é? 
Dora: Agora consigo! (sorriu) (SILVA, 2017). 

 

A participação dos colegas colaborando com a descrição do personagem da 

história mostra que eles conseguiram, de maneira simples, captar a essência e a 

objetividade do que é descrever. Desse modo, identificaram como descrever o 

garoto com base nos fundamentos da audiodescrição, comentados de forma 

elementar e acessível durante a apresentação da pesquisa e em outros momentos 

ao longo das observações em sala de aula. 

Nessa perspectiva, as reflexões de Motta (2016) apontam a importância da 

AD como mediação pedagógica, de modo que professores e alunos videntes 

possam colaborar tornando as informações visuais acessíveis. “A escola como locus 

de construção de saberes e de formação de cidadãos precisa preparar docentes que 

sejam capazes de fazer a leitura desse mundo caoticamente imagético e de ensinar 

seus alunos a fazê-lo” (MOTTA, 2016, p. 14). 

Com efeito, Alves (2012), em seus estudos sobre a audiodescrição no 

contexto escolar, enfatiza a importância de assegurar a acessibilidade 

comunicacional aos alunos com deficiência visual, estimulando-os a refletir sobre os 
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bens imagéticos que circulam no espaço educacional. Para o autor, a 

audiodescrição mobiliza claramente a palavra como reveladora, transformando as 

imagens e as ações que são essencialmente visuais no contexto escolar em 

palavras. Tal recurso precisa ser imbricado em uma abordagem pedagógica, que é 

quando a palavra se empodera de um caráter marcadamente dialógico. 

Ainda sobre o desdobramento da audiodescrição em uma perspectiva 

dialógica no contexto escolar, Alves (2012, p. 96) evidencia que o recurso de 

acessibilidade  

 
[...] mobiliza, explicitamente, a palavra como reveladora das imagens e de 
ações que não são vistas pelas pessoas com deficiência visual, sua 
presença no contexto escolar, a nosso ver, deve estar inserida em uma 
abordagem pedagógica, na qual a palavra, como mediadora dos processos 
de ensino-aprendizagem, permite que todos os agentes implicados em tais 
processos possam dialogar, a partir dos saberes e das experiências 
construídas interativamente. 

 

Nessa perspectiva, a compreensão de diálogo presente nesta pesquisa está 

fundamentada nas ideias de Bakhtin (2011), em que a interação, marcada pela 

presença do eu e do outro, constituem a compreensão de enunciados concretos, ou 

seja, tudo aquilo que é produzido, preservado e trocado durante a interação. 

Dando prosseguimento à roda de conversas, observamos o surgimento de 

outra categoria relacionada ao protagonismo da aluna cega, quando se coloca no 

centro da situação, assumindo o papel principal, a sua identidade. Segundo Bakhtin 

(2015, p. 55-56), “o falante abre caminho para o horizonte alheio do ouvinte, constrói 

sua enunciação em território alheio, no campo perceptivo do ouvinte”. 

 
Oficina 1: Roda de conversa. 
Pesquisadora: Gente, quando o menino viu o presente, qual foi a reação 
dele? 
Lucas: Chutou o cachorro. 
Dora: Não! Ele não chutou! Ele pegou o cachorro, olhou as patas e viu que 
ele não tinha a pata esquerda. Aí, ele empurrou o cachorro, colocou ele no 
chão, o cachorro foi brincar com ele, aí ele disse, saí pra lá, aí o cachorro 
viu a bola vermelha foi buscar, danou a cara no móvel e tropeçou... 
Pesquisadora: Muito bem, Dora! Você falou que ele empurrou o cachorro. 
Por que ele fez isso? 
Dora: Porque o cachorro não tinha a pata. 
Bento: Era! 
Pesquisadora: O que esse menino deve ter imaginado quando viu que o 
cachorro não tinha pata?  
Dora: Que ele não podia fazer as coisas que um cachorro normal faz. Mas o 
cachorro mostrou pra ele que podia sim, se ele fosse um deficiente visual, 
todo deficiente visual pode fazer o que uma pessoa normal pode fazer. 
Pesquisadora: Entenderam, turma, o quanto é importante o que Dora falou? 
Dora, mesmo sem enxergar, ela... [interrompida pela aluna cega]  
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Dora: Eu consigo. Eu posso brincar, posso correr, posso me divertir, posso 
fazer o que eu bem quero, de brincar. Não é porque eu sou deficiente 
visual, comparação, eu sou deficiente visual, não é? Então, não é porque eu 
sou deficiente visual que eu não posso brincar, correr que eu tenho que ficar 
só sentada naquela, não é só por isso não. Um deficiente visual pode fazer 
qualquer coisa que um normal pode fazer. 
Pesquisadora: Muito bem, Dora, parabéns!  
Alunos: (Batem palmas). 
[...] 
Dora: Igual a mim, eu faço tudo que uma pessoa normal pode fazer. Eu 
tomo banho sozinha, eu como sozinha, me troco sozinha, eu faço sozinha 
igual vocês podem fazer. 
Pesquisadora: Ótimo, vocês na sala, podem fazer atividades com Dora; no 
intervalo, podem brincar; ela não precisa ficar só, ela não precisa ficar 
sentada. É só falar pra ela, explicar como é que ela vai fazer junto com você  
(SILVA, 2017). 

 

O protagonismo enunciativo presente no enunciado de Dora, ao usar como 

metáfora o cachorro sem uma das patas, vitaliza o discurso da potencialidade que a 

pessoa com deficiência tem e que muitas vezes é invisível à sociedade. O fato de 

ela se fazer protagonista na condição de isonomia perante todos fez com que seus 

pares passassem a vê-la com “outros olhos”, como sendo capaz de participar e 

interagir, vivenciando e sentindo como eles sensações e emoções. 

A situação concretamente vivenciada por Dora, mediada pelo filme com 

audiodescrição, permitiu o olhar distanciado se concretizar em relações de 

reciprocidade eu-outro. Segundo Bakhtin (2011, p. 21), o excedente de visão é “[...] 

considerado pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no mundo 

[...]”. Esse distanciamento concreto do eu e de todos os outros sujeitos é o 

excedente da visão. Para o autor,  

 
O excedente de minha visão em relação ao outro indivíduo condiciona certa 
esfera do meu ativismo exclusivo, isto é, um conjunto daquelas ações 
internas ou externas que só eu posso praticar em relação ao outro, a quem 
elas são inacessíveis no lugar que ele ocupa fora de mim; tais ações 
completam o outro justamente naqueles elementos em que ele não pode 
completar-se (BAKHTIN, 2011, p. 22-23). 

 

A imagem representada pelo animal com deficiência desencadeia em Dora 

uma tomada de consciência fazendo fluir a dimensão alteritária. Segundo Jobim e 

Souza (2003, p. 85), “a experiência da mediação da imagem pelo instrumento 

técnico proporciona uma tal visibilidade do sujeito em relação a si próprio que 

desencadeia uma sensação paradoxal, ou seja, o sentimento de estranharmos 

aquilo que nos é familiar”. Tal acontecimento se deu pela mediação da imagem 
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fílmica por meio da audiodescrição, ao disponibilizar a Dora a possibilidade de 

construção do entendimento a partir da transformação das imagens em palavras. 

Desse modo, finalizamos a oficina. Ao sair para entregar as chaves, fomos 

surpreendidos com palavras de incentivo e congratulações pela diretora e por outros 

funcionários da escola, que já estavam sabendo do manifesto de Dora. Saber que a 

aluna cega participou como todos os outros e além de tudo foi ouvida, respeitada e 

valorizada pelos seus pares, emocionou a todos fazendo perceber que a inclusão 

desses alunos no espaço escolar comum precisa do incentivo e do fortalecimento de 

políticas públicas em torno da Educação Especial em uma perspectiva inclusiva e do 

investimento em capacitação dos docentes para o atendimento à diversidade, pois 

todos têm direito a uma educação de qualidade.   
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4 A LEITURA FÍLMICA COMO UM EXERCÍCIO DE ALTERIDADE 

 
Ser significa ser para o outro e, através dele para si. O homem não tem 
território interior soberano, está todo e sempre na fronteira, olhando para 
dentro de si, ele olha como os outros nos olhos, ou como os olhos dos 
outros (BAKHTIN, 2011, p. 341). 

 

Para esta seção, elegemos um conjunto de ações desenvolvido durante as 

oficinas “No seu lugar: a relação eu-outro” e “Taí... Ó! Uma aventura na lagoa: o 

corpo que lê”, como procedimento necessário para o encaminhamento e a 

realização das atividades propostas. Em outras palavras, foi elaborado um 

planejamento de ações, com suas respectivas estratégias para a materialização dos 

objetivos delineados para a pesquisa. Para mais bem situar o acompanhamento da 

segunda e da terceira oficina, distribuídas em dois tópicos, descrevemos o caminho 

traçado para cada uma, respectivamente. 

Iniciamos a segunda oficina intitulada “No seu lugar: a relação eu-outro”, 

mergulhados na mesma ideia de proporcionar e assegurar a acessibilidade 

comunicacional à aluna cega, dando-lhe a possibilidade de participar das atividades 

e de ter voz nos momentos de reflexão e de diálogo com a turma, em condições de 

igualdade. Essa voz responsiva surge no entrelaçamento de uma rede dialógica que 

se forma por intermédio da mediação da audiodescrição como reveladora da 

imagem por meio das palavras e da nossa intervenção. 

Considerando a vertente da acessibilidade comunicacional e cultural, Alves 

(2016, p. 21) corrobora essa visão ao afirmar que o “[...] caráter tradutório da 

audiodescrição se assenta na primazia do visível ao desencadear o processo de 

transcriação do não verbal pelo/para o verbal”. Nessa perspectiva, descrever o que 

se vê pressupõe o desenvolvimento da aprendizagem, a ampliação do vocabulário e 

o crescimento da autonomia e da independência da pessoa com deficiência visual 

no espaço educacional. 

Outro fator depreendido sobre a audiodescrição é disseminado por Motta 

(2011, p. 30), ao afirmar que  

 
[...] todos se beneficiam com o recurso, tanto aqueles que escutam como 
aqueles que fazem a audiodescrição, pois além do senso de observação, há 
uma ampliação do repertório e fluência verbal. O uso da audiodescrição na 
escola permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao mundo das 
imagens e a eliminação de barreiras comunicacionais. 
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Desse modo, procuramos utilizar os fundamentos básicos da audiodescrição 

na medida em que descrevíamos a organização da sala utilizada para sessão 

fílmica, a forma como estavam dispostas as cadeiras e os objetos considerando a 

necessidade de cada dinâmica. Nesse sentido, o professor, como mediador das 

cenas no espaço escolar, desencadeia um exercício que suscita o acompanhamento 

e o entendimento com relação à leitura do conteúdo exposto, do agenciamento 

fílmico, das apresentações culturais, das culminâncias, das leituras de imagens 

estáticas nos livros didáticos e paradidáticos, das aulas de campo, entre outras, 

tendo em vista que o uso do recurso de acessibilidade comunicacional nas práticas 

educacionais permite o acesso ao conhecimento. 

Diante do contexto da acessibilidade, Alves (2016, p. 20) acentua que, 

 
[...] a audiodescrição vem sendo agenciada em vários contextos de 
mediação, destacando-se as práticas educacionais em museus, as 
visitações a exposições artísticas e a fruição de audiovisuais e de práticas 
espetaculares no campo das artes cênicas, com destaque para o teatro. 

 

Tomando como referência a linguagem revelada pelo autor, percebemos a 

dimensão crescente da utilização e da propagação da audiodescrição em eventos e 

em artefatos audiovisuais (teatro, espetáculo de dança, ópera, programas de TV, 

entre outros), no entanto, ainda são escassas, e por que não dizer, tímidas, as 

iniciativas da acessibilidade na vertente da comunicação quanto ao agenciamento 

da AD como mediadora das práticas educacionais no contexto escolar. Isso dificulta 

e minimiza o desenvolvimento da aprendizagem e a construção da autonomia da 

pessoa com deficiência visual em situações de ensino-aprendizagem. 

 

4.1 DESVENDANDO O OLHAR COM O OUTRO 

 

Com o propósito de mais bem orientar o leitor desta pesquisa, descrevemos 

uma sinopse do curta-metragem utilizado para o delineamento da oficina “No seu 

lugar: a relação eu-outro”; em seguida, o percurso das sessões fílmicas, sem e com 

a audiodescrição. Apresentamos, ainda, as dinâmicas de sensibilização que 

envolveram atividades diárias na condição de não vidente, bem como a brincadeira 

“o cego e o guia”; e as rodas de conversas que finalizavam todas as propostas da 

oficina permitindo a desenvoltura responsiva dos sujeitos da pesquisa. 
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No seu lugar26 é um curta-metragem de 15 minutos, lançado no ano de 

2014. O filme mostra a história da rotina da personagem Laura, uma menina de dez 

anos de idade e sua família, que passam por uma fase de adaptação. Laura procura 

compreender a recente perda de visão do avô. Procura observá-lo todas as vezes 

que vai passar a tarde na casa dos avós. Laura passa a usar um lenço vermelho nos 

olhos e experimenta novas situações que a aproximem da condição do seu avô, 

procurando compreender a perda de visão que o acomete. A Figura 13, a seguir, 

mostra uma dessas situações.  

 

Figura 13 – Laura e o avô dançam 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/No-Seu-Lugar-
480881088628314/photos/?ref=page_internal>. Acesso em: 11 jul. 2017. 

Descrição da imagem: Fotografia colorida. Em primeiro plano, a menina Laura e seu avô 
dançam de mãos dadas e erguidas. Ela está com os cabelos presos e tem um lenço vermelho de 
bolinhas brancas cobrindo seus olhos. Ele é branco e tem cabelos grisalhos. Em segundo plano, uma 
mesinha com uma vitrola. Ao lado, uma poltrona com uma manta na cor laranja sobre ela. Acima 
delas, uma janela de vidro com grades por onde a luz entra. (Fim da descrição) 

 

Planejamos o desenvolvimento da oficina “No seu lugar: a relação eu-outro” 

com sessões fílmicas do curta-metragem “No seu lugar”. Inicialmente, uma parte do 

filme foi exibido com a audiodescrição. A partir de um determinado ponto, seguimos 

assistindo à obra sem a audiodescrição. Na segunda sessão, o filme foi agenciado 

com o recurso de acessibilidade comunicacional. Nas duas situações, faz-se 

                                                           
26

 Produzido pelos alunos da turma de 2010 de Imagem e Som da UFSCar. O curta-metragem foi 

realizado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), na cidade de São Carlos, abordando a 
cegueira no contexto familiar. Teve com diretora, Mariana Polo Garotti e elenco, Umberto Magnani, 
Lara Batista, Patrícia Pimenta, Dina Rotberg e Marcelo Cunha. O curta-metragem está disponível em: 
<http://www.filmesquevoam.com.br/no-seu-lugar-filme-brasileiro-completo/>. Acesso em: 11 jul. 2017. 
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necessário destacar, todos os alunos estavam usando as vendas. Para compor a 

oficina, realizamos atividades de sensibilização com ações desenvolvidas no dia a 

dia, como experimentado por Laura no filme, para que os alunos vivenciassem a 

condição de não vidente, já que estavam vendados. Cada procedimento 

mencionado foi finalizado com roda de conversas para que as múltiplas vozes 

surgissem de forma responsiva no contexto dialógico. Nessa conjuntura, Jobim e 

Souza (2011, p. 41) preconiza que “[...] a perspectiva dialógica traz para o processo 

de pesquisa a diversidade de vozes sociais, sobre o objeto a ser analisado, abrindo 

este tema para outras possíveis compreensões”. 

Na sala preparada e com os alunos presentes, iniciamos esclarecendo como 

aconteceriam as nossas atividades do dia, além de sentirmos a necessidade de 

retomarmos os combinados feitos anteriormente na primeira oficina, já que, dessa 

vez, tínhamos um número maior de participantes. Com a finalidade de resgatar o 

que havíamos aprendido na primeira oficina e de situar os que estavam ali pela 

primeira vez, perguntamos à turma quem lembrava o nome do recurso presente no 

filme a que tínhamos assistido na oficina “The Present: a emergência de imagens e 

de vozes”. Essa conversa inicial é apresentada no trecho a seguir: 

 
Oficina 2 
Pesquisadora: [...] quem lembra do nome do recurso? 
Alunos [Murmúrios]. 
Lucas: Audiodescrição. 
Pesquisadora: E para que serve a audiodescrição no filme? 
Lucas: Pra pessoa que não vê, que é deficiente visual, entender as coisas 
do filme (SILVA, 2017). 

 

Bakhtin (2011) dimensiona o potencial da linguagem ao sustentar que ela se 

constitui na forma de enunciados concretos e únicos, que são elaborados por 

indivíduos envolvidos em atividades que compreendam a interação humana, 

compondo-se em uma cadeia discursiva. Como exemplo, temos a enunciação do 

aluno Lucas, ao expressar suas ideias, identificando o recurso da audiodescrição e 

compreendendo sua finalidade e a que público se destina. Isso nos leva a perceber, 

mais uma vez, a presença da categoria do encontro com a AD, na participação dos 

participantes da pesquisa. Esse fato mostra a importância de ouvir e valorizar as 

ideias apresentadas pelos alunos, tendo em vista que elas certamente provêm de 

enunciados presentes em experiências anteriores. 
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Iniciamos a atividade com a entrega de vendas a todos os alunos, inclusive a 

Dora que, no final da manhã da primeira oficina, perguntou se da próxima vez 

também poderia usar uma venda. Para darmos início à sessão, foi necessário, por 

algumas vezes, acender as luzes e conversar sobre o comportamento da turma, 

dando ênfase à importância da colaboração e da participação de cada um. Quando 

estávamos realmente prontos para começar, já com as luzes apagadas e os alunos 

vendados, tivemos alguns problemas: a porta foi aberta algumas vezes; o áudio, na 

hora da projeção, não funcionou como o previsto; e a diretora interrompeu para 

avisar do início do recreio. Diante do processo de feitura da pesquisa-intervenção, 

entendemos que acontecimentos dessa ordem estão dentro do esperado quando 

estamos desenvolvendo os procedimentos de intervenção em contextos concretos. 

Nessa circunstância, a oficina foi realizada após o momento do intervalo.  

Em decorrência de todos os acontecimentos e da pausa, preparamos todo o 

ambiente para o retorno dos alunos. Desse modo, nós os recebemos com as luzes 

já apagadas, a sala climatizada, as cadeiras organizadas em fileiras, e, à medida 

que entravam, já recebiam as vendas para começarmos a sessão. Lembramos que, 

para Dora, era feita a audiodescrição, para que a aluna pudesse interagir e sentir, ao 

mesmo tempo que os demais alunos, todas as sensações transmitidas pelo meio 

que os envolviam. 

Como já anunciamos anteriormente, na primeira sessão fílmica, assistimos a 

uma pequena parte do filme “No seu lugar”, vendados e com a audiodescrição. Ao 

chegar a um determinado ponto, continuamos na forma original da obra, sem a AD. 

Nessa ocasião, a ausência da fala dos personagens e da permanência apenas dos 

sons, em algumas cenas, causou inquietação e curiosidade entre os alunos que, 

pela primeira vez, estavam participando da atividade. 

Ao terminar essa etapa, pedimos que retirassem as vendas. Além disso, 

acendemos as luzes. Em seguida, várias perguntas foram lançadas ao mesmo 

tempo sobre o que tinham ouvido durante o filme. Acalmamos a todos, pois esse 

seria o momento esperado para dialogarmos. Diante da euforia em falar, iniciamos a 

roda de conversa, a princípio, com questionamentos direcionados no intuito de 

estabelecer uma relação dialógica entre os sujeitos envolvidos, como mostra o 

fragmento a seguir. 

 

Oficina 2: 
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Pesquisadora: Assistimos ao filme “No seu lugar”. O que vocês 
entenderam? 
Alunos [murmúrios]. (Mãos levantadas). 
Dora: Eu entendi que... 
Rick: Peraí que eu vou dizer. 
Pesquisadora: Calma, Rick! Cada um vai falar, um de cada vez! Quando for 
a sua vez você vai falar. 
Lucas: Eu entendi que a menina estava com uma venda, e...tá dentro de um 
carro. 
(Mãos levantadas). 
Pesquisadora: Renata. 
Renata: Ela tava dançando com o avô dela. 
Paula: O avô dela era cego. E ela tava dormindo, e no carro ela tava 
escutando música. 
Renata: Era no ônibus. 
Pesquisadora: Por que você acha que ela estava no ônibus? 
Renata: Por causa da zoada. 
Julieta: Pensei que ela tava no carro. 
Rick: Quando ela chegou em casa, botou uma venda nela, porque o avô 
dela morreu. Teve uma hora que ela botou um disco e começou a dançar. 
Davi: E teve uma hora que ela pegou numa rosa, uma coisa assim! 
Pesquisadora: Vocês falaram em alguns personagens. Quem eram os 
personagens? 
Bento: Era o velho. 
Davi: O avô, a avó, a mãe e só. 
(Vários alunos falam ao mesmo tempo o nome dos personagens) 
Pesquisadora: Vocês estão me falando várias coisas. Quantos eram e quem 
eram os personagens? Onde eles estavam? O que estavam fazendo? 
Vamos organizar as coisas! Vocês conseguiram entender o filme? 
Alunos: Sim! 
Dora: Posso dizer, professora? 
Alunos: Tinha alface. Tinha suco. Macarrão. 
Pesquisadora: Por que entenderam que tinha tudo isso? 
Renata: Porque a mulher tá falando. Aí ele pegava pra ver se o macarrão 
tava dentro do prato. (A mulher que a aluna se refere é a audiodescritora). 
(SILVA, 2017). 

 

Ao analisarmos essas falas, referentes ao primeiro momento da segunda 

oficina, quando os alunos assistiram à parte do filme com AD, e compararmos à 

primeira sessão da oficina “The Present: a emergência de imagens e de vozes”, à 

qual os alunos assistiram vendados e sem a audiodescrição, percebemos que o 

nível de percepção dos fatos, dessa vez, ficou mais coerente com o uso e o 

desenrolar da locução da audiodescritora, passando a ocorrer dúvidas, incertezas e 

suposições quando continuamos o filme sem a AD. Isso foi possível observar na fala 

do aluno Davi, por exemplo, quando afirmou que a personagem pegou uma rosa, e 

em seguida, por não ter certeza, desfaz sua colocação ao dizer: “uma coisa assim!”. 

O trecho a seguir apresenta o diálogo dos participantes da pesquisa quando 

são questionados acerca de qual parte do filme, com ou sem audiodescrição, 

contribuiu para a atribuição de sentidos, ou seja, para a construção da leitura fílmica 
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por parte de todos os alunos. Essa questão nos ajuda a nortear e confirmar os 

objetivos específicos elencados para este estudo. 

Oficina 2: 
Pesquisadora: Hoje, assistimos um pequeno trecho, o início do filme com a 
audiodescrição, e todo o restante sem a audiodescrição. Qual foi a parte 
que mais contribuiu pra vocês entenderem, compreenderem, o filme? 
Lucas: Com a audiodescrição. 
Dora: Com a audiodescrição. 
Pesquisadora: Por que com a audiodescrição? 
Dora: Porque dá pra entender mais. 
Pesquisadora: Como assim, esclareça melhor. 
Dora: Porque... tipo aquela hora que ele encontrou o copo de suco, de vidro, 
e colocou o suco até molhar a ponta do dedo. 
Pesquisadora: Você só conseguiu entender isso, Dora? 
Dora: Não. Eu não consegui entender só isso não! 
Pesquisadora: Conseguiu entender mais o quê? 
Dora: Entendi quando ele achou o comprimido do lado da caixa de remédio. 
E ele olhou para frente e levou o comprimido até a boca. E chegou uma luz 
nos olhos de Laurinha e depois sumiu a luzinha e aí começou a música. 
Sabe qual foi a parte que eu não entendi? Quando o avô dela disse que 
tinha poder e que podia fazer tudo. 
Pesquisadora: Essas partes aí, Dora, que você falou que entendeu e que 
acabou de narrar para a turma, era a parte do filme que a audiodescritora 
descrevia as cenas, ou era a sem a audiodescrição? 
Dora: Com audiodescrição. 
Pesquisadora: Todo mundo também conseguiu entender com a 
audiodescrição? 
Alunos: Sim! 
Pesquisadora: E naquela parte do filme, meninos, que não estava com a 
audiodescrição, todos conseguiram entender? 
Alunos: Não! 
Lucas: mais ou menos! (SILVA, 2017). 

 

Foi necessário interromper o momento de interação para conversar com 

alguns alunos da sala sobre o compromisso que assumimos ao iniciar nossas 

atividades do dia. O barulho e as conversas paralelas estavam atrapalhando e 

desrespeitando os colegas que, naquele momento, construíam um conhecimento 

coletivo. 

Dando sequência, assistimos ao filme “No seu lugar” completo, com o 

recurso da audiodescrição. Dessa vez, todos estavam vendados, inclusive Dora. 

Finalizamos a exibição perguntando à turma por que Laura, a personagem do filme, 

colocou um lenço vermelho cobrindo os olhos. 

 
Oficina 2: Roda de conversa 
Pesquisadora: Entenderam por que Laurinha colocou uma venda? 
Alunos: Sim! 
Lucas: Porque o avô dela era cego. Porque ela queria ver como era ser 
cego. 
Rick: Porque ela fez uma experiência. Porque o avô dela era cego e ela fez 
uma experiência... 
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Gustavo: Porque o avô dela não conseguia ver, aí ela fez uma experiência 
pra ver como era ser cega. 
Renata: Aí colocou as vendas e... 
Pesquisadora: Por que a audiodescrição contribui? 
Dora: Eu acho que com a audiodescrição, pra gente que é cego, fica mais 
fácil de entender as coisas [...] então isso ajuda muito a gente que quer 
assistir. Tipo a gente tá no cinema, aí no cinema não tem a audiodescrição, 
aí a pessoa não entende nada, entenderam? É pra isso que serve a 
audiodescrição. 
Renata: E pra outros deficientes também. 
Pesquisadora: Muito bem, meninas!  
Rick: Ajuda pessoas deficientes e outras também. 
Dora: Às vezes é bem difícil! A audiodescrição ajuda o deficiente e pra 
quem tá perdendo a visão aos poucos. Principalmente pra gente entender o 
que se passa naquela coisa, entenderam? (SILVA, 2017). 

 

A oferta da audiodescrição no curta-metragem beneficiou a todos os 

espectadores presentes, alunos com e sem deficiência visual, visto que 

proporcionou a ampliação do entendimento proveniente das imagens presentes no 

filme, mas que, naquele momento, todos, na condição de não videntes, por estarem 

assistindo vendados, tiveram a oportunidade de realizar uma leitura interpretativa e 

entender que Laura, ao usar o lenço cobrindo os olhos, procurava compreender a 

perda da visão do avô e que, ao experimentar novas situações, isso a aproximava 

da condição dele. 

Além de destacar a contribuição da audiodescrição para a atribuição de 

sentidos de todos os alunos no processo de leitura fílmica, é importante ressaltar o 

posicionamento de Dora, que inicia sua narrativa externando: “Às vezes é bem 

difícil”. De acordo com o significado presente no dicionário Aurélio (FERREIRA, 

2009), acessibilidade significa: “qualidade do que é acessível”. Portanto, trabalhar a 

acessibilidade eliminando as barreiras de comunicação e informação significa 

viabilizar e oportunizar a participação das pessoas com deficiência visual em 

atividades que incluem o agenciamento de produtos audiovisuais em contextos 

educacionais, sociais e culturais, com autonomia interpretativa. Dora enfatiza em 

seu discurso que a “audiodescrição, pra gente que é cego, fica mais fácil de 

entender as coisas [...] então isso ajuda muito a gente que quer assistir”. 

Após esse depoimento, podemos perceber que a aplicação da AD nas 

práticas pedagógicas no contexto regular de ensino na perspectiva da educação 

inclusiva aumenta a possibilidade de participação e interação em decorrência da 

fruição ao ter acesso aos bens audiovisuais presentes no dia a dia escolar. 

Trazendo como enfoque o trânsito discursivo próprio às relações dialógicas, Alves 
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(2012) ressalta a relevância das reflexões e da interação entre os sujeitos a partir da 

mediação da audiodescrição nas práticas pedagógicas, ao destacar: 

 
[...] a palavra que se ergue em situações de audiodescrição, no contexto 
escolar, não deve estar dissociada das práticas enunciativas recorrentes na 
sala de aula que considerem as múltiplas vozes e os múltiplos pontos de 
visa que elas portam são favorecedores de um ambiente responsivo de 
ensino-aprendizagem (ALVES, 2012, p. 97). 

 

Desse modo, a audiodescrição incorporada às práticas pedagógicas 

assegura a todos os alunos, com e sem deficiência visual, autonomia interpretativa. 

Além disso, oportuniza o convívio e a aprendizagem em contexto inclusivo no ensino 

regular, construindo experiência singular para as crianças com deficiência visual, 

“[...] pois alarga seus horizontes, principalmente quando lhes são proporcionadas 

uma mediação consciente e adequada que as leve a desenvolver suas capacidades 

cognitivas, afetivas, motoras e sociais de forma que venham compreender o mundo 

e dele participar, ativa e produtivamente” (SILVA, 2009a, p. 125). 

Para Silva (2009a), a mediação consciente acontece quando se entende que 

a cegueira e as implicações geradas em decorrência de tal condição não são 

motivos para a privação da interação com os sujeitos e o meio, da participação, do 

saber, do conhecer, do aprender, do construir e de se sentir feliz. Para isso, deve-se 

reconhecer que são aspectos que necessitam de mudanças de atitudes pessoais e 

pedagógicas respeitando a diversidade. A mediação é adequada quando se 

considera importante estimular os sentidos remanescentes (tato, audição, olfato e 

paladar) observando a melhor forma de desenvolver a aprendizagem e a autonomia 

do aluno cego. 

Em consonância com o exposto, percebemos que o contato com o filme, nas 

mesmas condições de igualdade, possibilitou aos alunos um processo reflexivo e 

dialógico. Para Bakhtin (2011), a linguagem se dá em forma de enunciados que são 

expressos pelos participantes envolvidos em atividades de competência humana. 

Por isso, na interação, os alunos participantes da pesquisa também podem exercitar 

o olhar exotópico, pois, ao participarem das sessões fílmicas, nas dinâmicas 

propostas e nas rodas de conversas, relatando suas experiências e seus 

pensamentos, eles experimentam o olhar para si mesmo e para o outro, em um 

processo de reconhecimento ou de afastamento. 
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4.2 O LUGAR OCUPADO PELO OLHAR E PELA PALAVRA DO OUTRO 

 

Em conformidade com a perspectiva bakhtiniana, convivemos com 

diferentes sujeitos, com os quais estabelecemos diálogos repletos de sentidos 

formados a partir de uma visão de mundo que se apoia no dialogismo e na 

alteridade. Isso posto, os sujeitos se constituem nas relações com o outro e, ao se 

constituírem, também se alteram constantemente. Nesse processo, o indivíduo se 

reflete no outro, refrata-se. A alteridade é um movimento que demanda o 

(re)conhecimento de si mesmo por meio da relação com o outro. Assim, “a 

compreensão que o sujeito tem de si se constitui a partir do olhar e da palavra do 

outro” (JOBIM E SOUZA, 2003, p. 83). 

Conforme explicitamos no início do tópico anterior, uma das etapas da 

segunda oficina “No seu lugar: a relação eu-outro” era a realização de duas 

atividades de sensibilização. A primeira proposta foi a vivência de atividades do dia a 

dia. Para essa dinâmica, explicamos a todos que foi escolhida uma das cenas do 

curta-metragem “No seu lugar”, e que eles iriam realizá-la usando as vendas, para 

não visualizar o que seria exposto, como seria a organização dos objetos, que 

objetos seriam usados e como deveriam executá-la sem fazer uso da visão. A cena 

escolhida foi a que Laura e sua família estavam à mesa almoçando. 

A segunda dinâmica de sensibilização foi a brincadeira do “cego e o guia”. 

Também seriam organizadas duplas27, em que todos teriam a oportunidade de ser o 

cego e o guia. O aluno que estivesse no primeiro momento sendo o cego estaria 

vendado, o outro seria o guia que daria todas as instruções necessárias durante o 

percurso realizado na escola. 

Na sequência mencionada, iniciamos com a dinâmica da vivência das 

atividades do dia a dia. Para isso, organizamos as cadeiras de modo a formar um 

grande “U” e colocamos duas mesas na frente, para uma melhor visibilidade. 

Enquanto os colaboradores da pesquisa organizavam o local, os alunos estavam 

bem agitados e curiosos, sendo necessário realizarmos um pequeno momento de 

relaxamento. 

 
Diário de campo – dezembro/2017 

                                                           
27

 Nessa atividade, todos os alunos, com e sem deficiência visual, participaram. Dora fez questão de 
usar também a venda e de ser guia. 
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Apagamos parte das luzes do ambiente e pedimos que todos ficassem em 
pé, parassem um pouco de se movimentar, fechassem os olhos e soltassem 
os braços, relaxando o corpo à medida que conseguissem controlar a 
respiração. Outros comandos foram dados para que mente e corpo 
conseguissem relaxar (SILVA, 2017). 

 

Em seguida, com os alunos mais tranquilos, explicamos como seria a 

dinâmica e reforçamos que, durante a atividade, os alunos que estivessem como 

espectadores não poderiam falar e deveriam prestar atenção à dupla. Alguns alunos 

levantaram as mãos para participar. Assim, convidamos duas alunas videntes a 

colocar as vendas, guiamos as duas até as mesas. Em cada carteira, distribuímos os 

mesmos objetos e alimentos, colocamos utensílios usados durante as refeições, de 

maneira similar aos que aparecem na cena do filme. 

Para a primeira dupla (Figura 14), colocamos uma jarra com suco de cajá e 

dois copos de vidro. Sentadas à mesa, pedimos que demonstrassem naturalmente 

como iriam fazer para usar o que estava sob a mesa, uma de cada vez. Como a 

audiodescrição disponibiliza por meio da palavra os detalhes visuais, é interessante 

anunciar que à medida que as alunas videntes (vendadas) realizavam as ações, 

fazíamos a AD para Dora acompanhar. 

 
AD simultânea

28
: As meninas estão sentadas, usando vendas, cada uma 

tem à sua frente uma mesa com objetos. Nesse momento, Paula e Julieta 
pegam os objetos e examinam todos eles; sorriem e movimentam a cabeça 
como se fizesse sinal positivo. 
 
Oficina 2: Dinâmica das atividades do dia a dia  
Julieta: Uma jarra. 
Paula e Julieta: um copo. 
Pesquisadora: Esse copo é de plástico ou vidro?  
Paula: vidro. 
Pesquisadora: O que será que tem dentro da jarra? 
Julieta: Água ou suco. 
Pesquisadora: E como vocês vão saber o que é sem ver? 
Julieta: Tomando. 
Paula: Sentindo o cheiro também. 
Pesquisadora: Muito bem! Então, sem beber, o que é? 
Paula e Julieta: Suco de cajá. 
Alunos: Eh! 
Pesquisadora: Agora, sem ver, coloquem o suco no copo e podem beber. 
Procurem fazer normalmente, claro, procurando não derramar. Primeiro 
você, Julieta.  
Pesquisadora: Prestem bastante atenção como é que ela está fazendo. 

                                                           
28

 Segundo Alves (2018, p. 26), audiodescrição “simultânea” aquela em que o audiodescritor dá as 
informações visuais ao mesmo tempo que o evento está ocorrendo; [...] É preciso lembrar que a 
pessoa com deficiência visual tem acesso às informações sonoras e que estas não podem ser 
prejudicadas, mas complementadas. 
Nesse tópico, em alguns momentos, apresentaremos AD simultâneas realizadas durante as 
atividades.  
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AD simultânea: Julieta pega a jarra com a mão direita e a levanta, 
inclinando em direção ao copo que também está suspenso da mesa. 
Começa a colocar o suco, enche o copo e começa a derramar. Ela abre 
bastante a boca, coloca a jarra e o copo na mesa, e balança as mãos de 
forma agitada. 
 
Alunos: Risadas. 
Pesquisadora: Meninos, tenham calma! Lembrem-se que Julieta não está 
usando o visual, ela não está vendo o que está fazendo, ela precisa sentir 
para fazer. 
Lucas: Ela era pra ter mais atenção. 
Pesquisadora: O colega sugeriu uma estratégia. Julieta fez da forma que ela 
achou melhor fazer na hora, aconteceu de derramar, é normal, acontece.... 
Agora você, Julieta, vai tirar a venda para beber o suco. 
Pesquisadora: Paula (a outra aluna participante que já está com a venda), 
na mesa tem a mesma coisa, a jarra e o copo, veja como você vai fazer. 
Alunos: Algumas falas (Nossa! Uau!...) e risadas. 
 
AD simultânea: Paula levanta a jarra e copo, deixando ainda bem próximo à 
mesa. Bem devagar, vai virando a jarra e enchendo o copo, pára e coloca 
os objetos na mesa, não derrama nada.  

 

Figura 14 – Primeira dupla tenta fazer a atividade do dia a dia 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em primeiro plano, duas alunas, 

usando camiseta branca do uniforme escolar, estão sentadas lado a lado, em cadeiras de plástico 
brancas, no laboratório de informática. À sua frente, mesas escolares. A aluna da esquerda usa 
venda de tecido preto sobre os olhos e, com a mão direita, segura uma jarra com suco, despejando-o 
em um copo que segura com mão esquerda, apoiando-o sobre a mesa. A aluna da direita, com a 
venda sobre a cabeça, olha a cena boquiaberta. Com a mão direita, ela segura um copo com suco e 
abaixo deste, sobre a mesa, vê-se uma pequena quantidade de suco derramado. (Fim da descrição) 

 

Ao concluir a demonstração, pedimos para Paula retirar a venda e falar para 

a turma como ela fez para se servir do suco e não derramar. A aluna respondeu que 

não sabia explicar direito, ficou só ouvindo o barulho. Perguntamos a Dora se ela 

gostaria de participar também. Ela logo se animou e a guiamos até a mesa com o 

material da atividade.  

O fragmento a seguir traz segmentos da nossa fala antecipando a vivência 

de Dora, além de apresentar o posicionamento de dois colegas ao ficarem surpresos 

com a forma como Dora procede. Em seguida, a Figura 15 mostra Dora na vivência. 
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Oficina 02: 
Pesquisadora: Pessoal, por favor! Dora vai nos mostrar como ela faz. Duas 
amigas vivenciaram, sem fazer uso da visão, a forma como elas poderiam 
fazer para tomar o suco. Como Dora mesma falou, ela faz as coisas 
sozinha, igual a vocês. Dora, está tudo aqui a sua frente na mesa, pode 
começar, do jeito que você faz em casa. 
Rick: Olha ela sabe! 
Renata: Ela é esperta. 
[...] 
Julieta: Não derramou nada! 
Pesquisadora: Dora, como você fez? Explique para seus colegas! 
Dora: Eu coloco o dedo pra identificar, pra não fazer sujeira.  
Lucas: Assim ela não derrama né, professora?! 

 

Figura 15 – Dora colocando suco no copo 

 

Fonte: Silva (2016) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na vertical. Em primeiro plano, Dora está sentada 

em uma cadeira de plástico branca, no laboratório de informática. À sua frente, uma mesa escolar. 
Ela usa uma faixa azul com detalhes brancos na cabeça e, com a mão direita, segura uma jarra com 
suco, à frente do seu corpo, bem próxima do rosto, inclinando-a sobre um copo que segura com a 
mão esquerda. (Fim da descrição) 

 

As falas dos alunos Rick e Renata nos fazem refletir sobre o trecho que Melo 

(2010, p. 41), em seus estudos sobre a educação do aluno com deficiência, discute 

sobre a visão que a sociedade tinha desses sujeitos, ao relatar que “em todos os 

tempos e lugares, os alunos com deficiência eram vistos como doentes e 

incapazes”, formando historicamente um perfil estigmatizado. Nesse sentido, a 

sociedade contemporânea tem avançado na forma de ver a pessoa com deficiência, 

no entanto, ainda são notórias as dificuldades enfrentadas por esses indivíduos 

tendo em vista as barreiras atitudinais. Corroborando, as falas dos dois alunos vêm 

carregadas de surpresa ao perceberem o que a colega, mesmo sendo deficiente, é 

capaz de fazer. Logo, eles concluem que ela é esperta. 
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Conforme Magalhães e Ruiz (2011, p. 131):  

 
O estigma diz respeito, ainda, ao modo depreciativo de avaliar as diferenças 
ou características da pessoa. Muitas vezes, as avaliações depreciativas são 
mais difíceis para a pessoa com deficiência do que as possíveis dificuldades 
provenientes de seu estado, porque influenciam sobremaneira as atitudes e 
ações direcionadas a esta pessoa. 

 

No espaço escolar, o aluno receber o estigma de “aluno especial” é enfrentar 

o descrédito na participação e na realização das atividades escolares. Por isso, é 

importante respeitar a diversidade valorizando as potencialidades de cada indivíduo. 

Possibilitar a participação de todos os alunos, com e sem deficiência, nas atividades 

escolares é essencial para que, como sujeitos ativos, desenvolvam o conhecimento 

sobre si, sobre o outro e sobre o mundo ao seu redor, tomando como base o 

princípio da alteridade, permitindo enxergar a si por meio do olhar do outro. A 

dinâmica de sensibilização das atividades do dia a dia proporcionou aos alunos 

participantes um movimento de construção do olhar, eu-para-mim, eu-para-o-outro e 

o outro-para-mim. Esse movimento caracteriza a alteridade. 

Devido ao contratempo29 mencionado no início da manhã, foi necessário 

interromper a primeira dinâmica de sensibilização, saindo do que foi previsto no 

planejamento. Combinamos com o professor e com os alunos participantes da 

pesquisa de darmos sequência à segunda oficina “No seu lugar: a relação eu-outro”, 

no dia seguinte, que já estava programado para realizarmos a terceira e última 

oficina fílmica. 

Em virtude do corte no roteiro previsto no dia anterior, chegamos cedo para 

organizar a sala de informática (Cineminha) antes da liberação para entrada dos 

alunos na escola. Precisávamos aproveitar o tempo e concluir a segunda oficina 

para, em seguida, iniciarmos a terceira, pois já era sexta-feira e não teríamos mais 

outro dia disponível. Em seguida, acolhemos os alunos e explicamos que daríamos 

continuidade à vivência das atividades do dia a dia. A sala permaneceu organizada 

em forma de “U”. Duas alunas prontamente se ofereceram para participar, Rafaela e 

Renata, que, vendadas, aguardavam que colocássemos os objetos nas mesas 

(Figura 16). Para essa nova dupla, foram colocados pratos com macarrão (penne) e 

garfos. Pedimos que explorassem o que estava sobre a mesa e se servissem como 

normalmente fazem. Antes de dar início, descrevemos para Dora: 

                                                           
29

 Atraso para iniciar a oficina devido a ocupação da sala de informática por uma professora de outra 
turma. 
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AD simultânea: Rafaela e Renata estão sentadas com as vendas já 
cobrindo os olhos. Renata pega o garfo com sua mão direita e o passa pelo 
prato, sem conseguir pegar o alimento. Rafaela também com o garfo na 
mão direita tenta pegar o alimento, mas cai, não consegue levar nada até a 
boca.  
AD simultânea: Renata pega a comida com a mão esquerda, sente, e 
coloca no garfo, continua segurando a comida e o garfo ao mesmo tempo 
até chegar à boca. Já Raquel, coloca a ponta do dedo na borda do prato, 
sente como é a comida e começa a perfurar com os dentes do garfo o 
alimento e o leva até à boca. As duas, cada uma a seu modo, conseguem 
comer. 

 

Figura 16 – Alunas vendadas comendo 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em primeiro plano, duas alunas 

estão sentadas, em semiperfil, no laboratório de informática. À frente destas, mesas escolares, sobre 
as quais há pratos com macarrão. Ambas estão sorridentes e usando vendas de tecido preto sobre 
os olhos. Com a mão direita, estas seguram um garfo e tentam comer o macarrão. Na lateral 
esquerda da fotografia, Dora está sorridente, sentada em semiperfil, observando as alunas. (Fim da 
descrição) 

 

Enquanto fazíamos a audiodescrição, a aluna cega achava engraçado o que 

estava acontecendo e sorria. A audiodescrição, por meio da palavra, permite que a 

pessoa com deficiência visual ouça, veja e sinta as mesmas emoções que os outros 

sujeitos e no mesmo tempo. 

A compreensão que cada um tem de si se constrói a partir do olhar do outro. 

Cada sujeito ocupa um lugar único no mundo e desse lugar revela o modo como vê 

o outro. As relações estabelecidas entre os sujeitos se constituem pelos diálogos 

que, por sua vez, estão repletos de sentidos, que podem estabelecer relações de 

concordância e dissonância nos enunciados. Essas relações estão ligadas à 

singularidade dos sujeitos na atribuição de sentido quanto ao que lhe é exposto. 
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A terceira dupla a dar continuidade à dinâmica é formada pelos alunos Rick 

e Bento (Figura 17). Organizamos os dois e as mesas sem que visualizassem o 

alimento e os objetos.  

 

AD simultânea: Rick pega o garfo enquanto Bento passa a mão na 
superfície da mesa, tateando cada objeto. Bento, agora segura o garfo com 
mão direita e começa a furar alguns macarrões do prato e os leva até a 
boca. Rick aproxima bastante o rosto do prato [...]. 

Figura 17 – Alunos vendados na vivência 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. No laboratório de informática, dois 

alunos estão sentados de frente, em cadeiras de plástico brancas e usando vendas de tecido preto 
sobre os olhos. À frente destes, estão pequenas mesas escolares. Sobre elas, pratos com macarrão. 
Os alunos tentam comer o macarrão com o auxílio de um garfo. O menino da esquerda enche seu 
garfo com um discreto sorriso e o da direita leva o garfo com macarrão à boca. (Fim da descrição) 

 

“Ao observamos as interações sociais e os enunciados que emergem na 

vida cotidiana constatamos a nossa necessidade absoluta do outro”, na construção 

do conhecimento e de si (JOBIM E SOUZA, 2003, p. 83). Assim que Rick e Bento 

iniciaram a vivência, já começaram a interagir com os colegas espectadores, falando 

o que era o alimento que tinha no prato e como fazer para não derramar na mesa. 

Nesse momento, como mediadores no processo de descobertas e na construção do 

conhecimento do eu e do outro, procuramos estimular o grupo e, ao mesmo tempo, 

provocar a reflexão ligando a vivência, a experiência atual, à aprendizagem de 

conteúdos já explorados pela turma em experiência anteriores.  

 
Oficina 2:  
Rick: Pelo cheiro, isso é arroz! 
Pesquisadora: Isso mesmo! Estão vendo, ele usou um sentido. Qual foi o 
sentido que ele usou? 
Julieta: O nariz. 
Dora: O cheiro. 
Pesquisadora: Perceberam que cada um dos meninos usaram uma 
estratégia? Erick usou uma estratégia, qual foi? 
Renata: Foi sentir o cheiro da comida. 
Pesquisadora: Então, qual é o sentido que nos permite sentir o cheiro? 
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Samuel: Olfato. 
Luan: Olfato. 
Pesquisadora: Muito bem. 

 

Dora novamente pediu para participar, já que era outro alimento. Assim, 

preparamos o local para ela dar início. Enquanto experienciava com autonomia e 

destreza a atividade, a turma já lançava comentários comparando como ela está 

fazendo e como os outros participantes fizeram. As atividades desenvolvidas 

durante as oficinas têm possibilitado aos alunos videntes perceberem que Dora, 

mesmo com algumas limitações impostas pelas barreiras presentes no espaço 

escolar e social, consegue realizar as atividades com autonomia e desenvoltura, 

interagindo nas reflexões geradas pelas práticas pedagógicas propostas. 

“A produção da consciência de si, Para Mikhail Bakhtin, se dá a partir das 

relações que se estabelecem no campo social, interações, portanto, que acontecem 

na e pela linguagem” (PEREIRA; SALGADO; JOBIM E SOUZA, 2009, p. 1020). Por 

ela assumir caráter dialógico, Dora, ao se empoderar da sua identidade em roda de 

conversa, declara:  

 
Dora: Todos nós [...] somos iguais! Não é porque eu sou cega que eu não 
posso brincar, que eu não posso me divertir, que eu não posso correr, que 
eu não posso se machucar. Não é isso! É pelo contrário, é se machucando 
que a pessoa vai criando mais força. 

 

É por meio da linguagem que o ser interage nas relações sociais. Assim, 

pode-se compreender que a verdade não está no interior do sujeito, e sim, na 

interação dialógica entre as pessoas que a procuram coletivamente. Dora, ao se 

encontrar como sujeito ativo diante de todos os outros sujeitos, ao perceber que sua 

voz como a dos outros colegas também pode ser ouvida, passa a se sentir incluída, 

respeitada e valorizada. Na visão de Bakhtin, dialogismo não pode ser pensado 

separadamente da concepção de alteridade, nessa concepção, “o outro é o lugar da 

busca de sentido e da condição de existência e, simultaneamente, o lugar da 

incompletude e da provisoriedade”, transparecendo o inacabamento pertencente ao 

sujeito no mundo (PEREIRA; SALGADO; JOBIM E SOUZA, 2009, p. 1023). 

Em detrimento do tempo e das outras atividades pensadas para a conclusão 

da oficina, foi necessário limitar a quantidade de alunos para a próxima dinâmica. 

Por isso, apenas sete alunos (seis videntes e a aluna com deficiência visual) 

participaram das atividades propostas nas dinâmicas; os demais colaboraram como 
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espectadores e como sujeitos reflexivos na construção dialógica concretizada nas 

rodas de conversas. 

Na perspectiva de dar continuidade à construção de conhecimento, 

combinamos de assistir ao filme “No seu lugar” com AD e sem usar as vendas e 

finalizar essa etapa da dinâmica com uma roda de conversa. Nesse sentido, os 

alunos estavam ansiosos para assistir ao filme, queriam saber se o entendimento 

até agora construído pela audiodescrição e pelas conversas estabelecidas nas 

interações proporcionadas pela roda de conversa, de fato, condiziam com o enredo 

da história. 

Fizemos a sessão do filme e, após o término, todos ajudaram a organizar as 

cadeiras, formando novamente um círculo. Prosseguimos com o diálogo explicando 

para a turma que, nesse momento, cada um podia ficar à vontade para falar sobre o 

que havia sido experienciado na vivência das atividades do dia a dia. Lançamos 

alguns questionamentos para nortear o diálogo, tais como: o que vocês sentiram ao 

realizar as atividades sem enxergar? É fácil realizar essas atividades que, no nosso 

dia a dia, são tão simples, sem fazer uso da visão? No trecho a seguir, 

encontraremos os posicionamentos de alguns alunos que participaram da dinâmica. 

As falas demonstram o quanto a experiência ajuda na construção dos sentidos, pois 

alguns já haviam participado de brincadeiras em que precisavam fechar os olhos. 

Percebemos ainda que, simplesmente a partir da participação nas oficinas, os 

alunos despertaram a curiosidade de também tentar realizar algo sem a condição da 

visibilidade em atividade da rotina de casa. 

 
Roda de conversa: 
Bento: Eu achei legal. 
Pesquisadora: Você gostou? Foi diferente para você? 
Bento: Eu já fiz isso, de ficar com o olho fechado, numa brincadeira. 
Rafaela: Foi demais! Bem difícil!  
Pesquisadora: Por que você achou difícil? 
Rafaela: É porque eu tava muito longe do prato. 
Pesquisadora: Como você não estava vendo, e disse que estava longe do 
prato. Você precisou usar outro sentido para lhe ajudar? 
Dora: A mão. 
Pesquisadora: Que é o tato [...]! 
Davi: A gula? 
Alunos: Paladar. 
Pesquisadora: Muito bem! Nós temos cinco sentidos. A visão, o olfato, o 
tato, audição e o paladar, isso vocês já devem ter estudado (SILVA, 2017). 

 

Em continuidade aos depoimentos dos alunos participantes da dinâmica na 

roda de conversa, os alunos espectadores compararam a desenvoltura de Dora em 
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relação à dos alunos videntes que participaram da atividade, desconstruindo a ideia 

de que a pessoa com deficiência é desajeitada, atrapalhada e até mesmo incapaz 

de se vestir sozinha, de se alimentar, de realizar atividades domésticas, de passear, 

de trabalhar, enfim, de realizar atividades corriqueiras do dia a dia. Constataram, 

ainda, que os colegas vendados utilizaram outros sentidos para perceber o alimento 

pelo aroma, se o copo era de vidro ou de plástico pela textura, se a quantidade de 

suco era suficiente para não derramar pelo som emitido ao completar o copo. 

Notaram que a falta de um sentido permite à pessoa com deficiência desenvolver 

habilidades usando os outros sentidos remanescentes e assim realizar as atividades 

com autonomia. 

 
Pesquisadora: Vocês assistiram ao filme, e fizeram atividades como Laura e 
seu avô no filme. O que sentiram?  
Rick: Legal! 
Pesquisadora: Legal, como assim? 
Rick: Era estranho não ver as coisas e legal quando a gente consegue. 
Renata: Ontem, quando assistimos o filme, quando eu cheguei em casa, aí 
eu fiz também com minha irmã, sabe? 
Pesquisadora: Com os olhos fechados? 
Renata: Sim, mais eu coloquei o vestido da minha mãe, cobrindo os meus 
olhos. 
Renata: Aí, minha mãe já tinha feito o almoço e foi se deitar. Aí, eu pegue o 
meu prato, a concha e aí fui pegar o feijão e consegui. Eu fui tentar lavar a 
louça também. 
Pesquisadora: Que legal! Foi ótimo! E como você se sentiu fazendo as 
coisas em casa sem enxergar? 
Renata: Foi bom ter conseguido. 
Pesquisadora: E aqui, quando você estava participando, você precisou 
saber o que estava no prato... 
Davi: Ah, pelo cheiro, tá cheiroso! 
Pesquisadora: Estava sentindo o cheiro. 
Renata: Deu água na boca. 
Dora: Eu quero falar professora! 
Dora: Pra mim, nada foi difícil, porque isso eu também faço em casa e tal. 
Então, eu faço todo dia em casa essas coisas, e até cuido do meu irmão 
que é bem difícil, dou banho, dou comida, troco fralda, troco roupa [...] pra 
mim, tudo isso é fácil porque desde os 5 anos que minha mãe me ensinou a 
fazer tudo isso. Não sei por que pra vocês isso é difícil. 
Julieta: Dora, é porque a gente já tá acostumado a ver as coisas aí quando 
a gente tá de venda, a gente não se acostuma (SILVA, 2017). 

 

Foi interessante perceber que as ideias de acessibilidade, participação e 

alteridade que compõem os eixos do nosso estudo foram além das oficinas 

realizadas em sala, transpassando os muros da escola e se concretizando em 

atividades que fazem parte da rotina diária dos alunos participantes da pesquisa. 
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Como exemplo, temos o depoimento da aluna Renata30, que ao chegar em sua 

casa, em parceria com a irmã, cobriu os olhos e tentou se servir e lavar a louça do 

almoço, propondo-se a novas experiências, mesmo que em contexto não escolar. 

Após a roda de conversa em que dialogamos sobre o filme e sobre a 

vivência, ocasião em que puderam expressar sentimentos e descobertas, 

prosseguimos com a rotina planejada iniciando a segunda dinâmica voltada para a 

sensibilização do outro. Como rapidamente mencionada no início desse tópico, na 

atividade “O Cego e o guia”, todos os alunos participantes da pesquisa se 

envolveram. Retomamos algumas explicações dando ênfase ao cuidado com o 

outro, já que percorreríamos os espaços internos e externos da escola. Nessa 

atividade, o guia vai ser “os olhos” do cego (pessoa venda). Nesse instante, Dora diz 

que quer ser também o guia e, quando a pessoa for guiá-la, quer usar a venda. 

Para a atividade do “Cego e o guia”, organizamos as duplas e colocamos as 

vendas, ainda dentro da sala, em quem seria, no primeiro momento, o guia. 

Demonstramos antes como eles deveriam guiar a pessoa cega (vidente vendado), 

avisando-as dos possíveis obstáculos (portão, calçada alta, jarro de planta, cadeiras 

entre outros) encontrados no percurso. As Figuras 18 e 19 registram o momento da 

dinâmica em que todos dos alunos, com e sem deficiência visual, participam 

interagindo com o meio e com o outro. 

 

Figura 18 – Dora, aluna cega, sendo o guia e posteriormente sendo guiada 

  

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Sequência de duas fotografias coloridas na vertical. A da esquerda, 

em plano geral, mostra Dora sorridente com uma venda de tecido preto pendurada ao pescoço, 
segurando a mão de Paula que usa venda preta sobre os olhos e desliza a ponta dos dedos nas 
paredes do corredor da escola. A da direita, em plano geral, mostra vários alunos em duplas, no 
espaço aberto da escola. Cada dupla tem um dos alunos com os olhos vendados. Em primeiro plano, 

                                                           
30

 A fala da aluna Renata está presente no fragmento que antecede o parágrafo. 
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Dora está vendada e Paula segura sua mão, conduzindo-a na exploração tátil de uma árvore. (Fim da 
descrição) 

 

Figura 19 – Alunos na atividade o “Cego e o guia” 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. Em plano geral, três duplas de 

alunos realizam a atividade de guia e guiados no espaço aberto da escola. Em cada dupla, um dos 
alunos está usando vendas de tecido preto sobre os olhos. No centro da fotografia, um aluno segura 
o antebraço de uma aluna que está com os olhos vendados, explorando uma árvore com as mãos. 
Logo atrás, um aluno segura o ombro de outro que está com os olhos vendados. À direita da 
fotografia, ao fundo, vê-se um homem com uma câmera fotográfica na mão direita. (Fim da descrição) 

 

No início da atividade, alguns alunos, por estarem em espaço aberto e 

vendados, apresentaram estranhamento e até insegurança, como podemos ver nas 

palavras de Rafaela (aluna vidente vendada), ao dizer: “Professora, eu posso tirar a 

venda?”, “É estranho porque eu não tô vendo nada, fico com medo de bater”. 

Depois, mais relaxados e confiantes no olhar do outro, realizaram o trajeto 

envolvidos em um turbilhão de sentimentos, havia uma mistura de animação, 

curiosidade, tensão, alívio, euforia. Demonstraram também comprometimento ao 

guiar o colega, procurando apresentar a maior quantidade de coisas possíveis para 

explorarem, além do cuidado em antecipar os obstáculos. 

 
Lucas: Agora nós vamos para a área. 
Paula: Calma!  
Renata: Parou, tem uma mesa, pegue nela. [...]. Aqui tem uma calçada, 
pare, coloque o pé [...] coloque a mão, tem uma porta. 
Paula: Aqui tem um batente... 

 

Realizamos um percurso por toda escola. Para Dora – quando guia –, 

falávamos ao seu ouvido algumas orientações necessárias durante o passeio. Os 

fragmentos a seguir apresentam algumas passagens quando Dora repassava as 

orientações: 
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Dora: Vamos descer da calçada. Não, não! Venha mais pra cá que do seu 
lado tem uma calçada.  
Dora: Vamos descer uma calçada. Pare! 
Dora: Na frente da gente tem uma parede. 
Dora: Vamos, Paula! Tem um ferro a sua frente, cuidado para não bater... 
Venha mais pra cá. Vá em frente. Tamos perto de uma calçada, um árvore, 
e tem uma calçada pra você subir. Á direita, pare! Suba! Na frente tem uma 
pare e é a sala. [...] 

 

Depois que todos participaram nos dois papeis, voltamos para a sala. O 

diálogo logo foi estabelecido, resgatamos o filme “No seu lugar” e as duas dinâmicas 

realizadas durante essa segunda oficina, como mostra o fragmento a seguir:  

 
Roda de conversa:  
Pesquisadora: Vocês entenderam o porquê de Laurinha (personagem do 
filme) ter usado o lenço para vendar os olhos? 
Dora: Eu entendi professora, posso falar? 
Dora: Porque ela queria experimentar o que é cego. 
Paula: Era a mesma coisa que Dora falou, que ela queria saber como era 
ser cego. 
Julieta: Porque ela queria se sentir igual ao avô dela. 
[...] 
Renata: E quando o avô dela morreu, ela colocou um disco pra ela escutar, 
porque ela tava com falta dele, então, ela podia colocar aquela música 
sempre e se lembrar dele. 
Lucas: Professora, ela queria fazer as coisas que todo mundo fazia, mas ela 
queria como o avô dela fazia, sem enxergar. Por isso, ela colocou o lenço 
nos olhos. A gente fez igual a ela.  
[...] 
Pesquisadora: Para vocês, por que nós fizemos essas atividades?  
Rick: Para ser igual a um cego. 
Lucas: Pra saber como é que a pessoa... a pessoa deficiente faz, e ver que 
é igual a gente, só que mais difícil um pouco (SILVA, 2017). 

 

De acordo com Jobim e Souza (2011, p. 35), 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 outro é o lugar da busca 

de sentido, mas também da incompletude e da provisoriedade”. Partindo do que foi 

vivenciado nas dinâmicas de sensibilização, observamos que, nos enunciados 

anteriormente apresentados, a linguagem produz sentido a partir do lugar ocupado 

pelo olhar e pela palavra do outro na construção de signos em decorrência da 

experiência vivenciada. Percebemos, então, a necessidade absoluta do outro, pois o 

sujeito se desenvolve socialmente e é a interação com o outro que o singulariza. 

O processo de acessibilidade às informações visuais presentes no curta-

metragem, mediado pela audiodescrição, proporcionou isonomia à aluna com 

deficiência visual nas relações dialógicas estabelecidas conosco e com os alunos 

videntes, a partir da leitura de imagens. Para Solé (2018), um dos objetivos da 
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leitura é aprender, ou seja, “ler para poder se guiar num mundo” repleto de 

informações. Outro objetivo está em não ficar preso apenas ao que está no texto, 

“mas incorporar o que eles trazem para transformar nosso próprio conhecimento”. 

Portanto, a leitura de imagens dinâmicas e estáticas, por meio da audiodescrição, 

para o aluno com deficiência visual, é lhe dar acesso a informações que ampliem 

seu conhecimento de mundo. 

Ao proporcionar sessões fílmicas com acessibilidade, todos os alunos 

puderam experimentar uma fruição capaz de promover o entendimento e, além 

disso, o prazer em descobrir um novo mundo provocado pela linguagem fílmica. 

Como bem diz Xavier (2008, p. 16), “a ideia é acentuar os momentos em que o 

cinema desestabiliza essas oposições, questiona nossas convicções, enfim, faz 

repensar tais noções”. Para tanto, o filme acessível, quando usado em contexto 

regular de ensino em uma perspectiva inclusiva, desencadeia um processo reflexivo, 

proporcionando condições de igualdade a todos os alunos, independentemente de 

suas diferenças ou dificuldades, possibilitando a construção de sentido a partir da 

relação dialógica entre a realidade e a representação fílmica. 

Entendemos que as experiências vivenciadas durante as oficinas 

possibilitaram, a partir das relações dialógicas estabelecidas entre os sujeitos 

participantes, constituir nosso olhar por meio do olhar do outro, compreendendo, 

portanto, que do mesmo “modo que a minha visão precisa do outro para eu me ver e 

me completar, minha palavra precisa do outro para significar” (JOBIM E SOUZA, 

2003, p. 84). 

A autora destaca que “num primeiro momento podemos constatar que a 

visibilidade do sujeito, em relação ao seu lugar espacial no mundo e a tomada de 

consciência em relação a si próprio, é determinada pelo olhar e pela linguagem do 

outro”. Dessa maneira, a consciência de si é resultado de como compartilhamos 

nosso olhar com o olhar do outro. Podemos sugerir importante destaque à grandeza 

da dimensão dialógica da linguagem quando engloba o movimento entre o eu e o 

outro. Segundo Bakhtin (2011), dialogismo e alteridade não se dissociam, por 

conseguinte, a dimensão alteritária é a relação mútua entre eu-outro. 

 

4.3 O CORPO QUE LÊ 
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Quando se trata da escolarização do aluno com deficiência visual no ensino 

regular, em uma perspectiva inclusiva, a metodologia adotada pelo professor tem de 

estar em consonância com a proposta pedagógica da escola, assumindo 

concomitantemente uma conduta inclusiva. A escola que assume uma abordagem 

inclusiva possibilitará recursos de acessibilidade que promovam a eliminação de 

barreiras atitudinais e de comunicação, estimulando todos os alunos a participar das 

proposições didáticas coletivamente. 

Alves (2012, p. 98), em seus estudos sobre a audiodescrição no contexto 

escolar, chama a atenção para a importância da utilização desse recurso tendo 

como vertente o desenvolvimento de uma prática dialógica em harmonia com uma 

prática docente diversificada e criativa, que estimula o desenvolvimento das 

experiências sensoriais. Para isso, fazem-se necessários estímulos ou alterações no 

meio em que o sujeito esteja inserido. Nessa perspectiva, a audiodescrição, como 

mediadora no processo de aprendizagem, envolve todos os alunos, com e sem 

deficiência visual, estimulando a sensibilização e a autonomia interpretativa. 

Seguindo essa vertente, iniciamos a terceira oficina fílmica intitulada “Taí... 

Ó! Uma aventura na lagoa: o corpo que lê”, explicando para a turma identificar como 

se daria a sequência das atividades propostas. Teríamos a primeira sessão fílmica 

do curta-metragem “Taí... Ó! Uma aventura na lagoa” sem a AD, a segunda com o 

recurso de acessibilidade, ambas com a utilização das vendas. Na terceira sessão, 

assistiríamos ao filme completo com AD e sem as vendas. Todas as sessões seriam 

intercaladas pela mobilização das relações dialógicas, pontuando ideias e reflexões, 

próprias dos sujeitos envolvidos no movimento discursivo. 

Ademais, compartilharemos de uma experiência sensorial, vivenciada por 

meio de uma atividade sensorial, buscando estimular as diversas sensações, tendo 

como referência o corpo. A escolha da atividade sensorial para constituir essa 

oficina foi pensada na perspectiva de levar os alunos a vivenciar algumas 

experiências sensoriais, como os personagens João e Zé viveram durante a 

aventura na Lagoa da Conceição. 

Os personagens, principalmente João, que era da cidade grande e 

acostumado a brincar sempre com o vídeo game, vivenciou, com seu mais novo 

amigo, brincadeiras de criança e algumas atividades típicas de quem morava na ilha. 

João viveu novas descobertas e experiências durante os momentos de caminhada 

na mata, onde escutou sons diferentes, assustou-se com animais e insetos, foi 
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picado por mosquitos. Com Zé, ele aprendeu a andar em uma pequena embarcação 

e a jogar tarrafa. Tais experiências, apresentadas no contexto da narrativa fílmica, 

estimularam a planejar uma mediação sensorial (tapete sensorial) na perspectiva de 

despertar outras percepções nos alunos, ampliando sua experiência de leitura 

fílmica. 

A sinopse propiciará ao leitor desta pesquisa um melhor acompanhamento 

da descrição da oficina. Taí… Ó! Uma aventura na Lagoa31 é um curta-metragem 

brasileiro de 15 minutos. O filme conta a história de João, um garoto que resolve 

fugir de casa e decide ir em busca da avó, que mora na Lagoa da Conceição, local 

que só se chega de barco. Ao chegar, encontra Zé (Figura 20), um garoto nativo que 

conhece a avó de João como a bruxa da Costa da Lagoa. Ele será seu guia e 

parceiro. Nessa aventura, os dois iniciam uma grande amizade cheia de descobertas 

pela lagoa, reduto das lendas da Ilha de Santa Catarina. 

 

Figura 20 – João e Zé conversando 

 

Fonte: Disponível em: <https://cinecipo.com.br/lista-de-selecionados/>. Acesso em: 12 jun. 
2017. 

Descrição da imagem: Imagem colorida, na horizontal, de uma cena do filme Taí… Ó! Uma 
aventura na Lagoa. Ao centro, em primeiro plano, há dois meninos de perfil, conversando frente a 
frente em um píer. À esquerda, Zé veste camiseta laranja com estampa de caveira. À direita, João 
usa camisa quadriculada, boné preto, óculos e mochila vermelha. Entre eles, o píer se alonga sobre 
as águas e em sua ponta, está um homem idoso, usando bermuda, camiseta listrada e boné, 
posicionado de frente, olhando para os meninos. À esquerda da imagem, vê-se parte de um barco 
verde. Ao fundo, céu está azul claro, com fina faixa esverdeada de árvores e as águas escuras da 
Lagoa da Conceição, cobrindo quase toda a extensão da imagem. (Fim da descrição) 

 

Preparamos todos os alunos com as vendas, sinalizamos que estaríamos 

apagando as luzes e que prestassem bastante atenção, afinal, eles não estariam 

vendo, mas precisariam organizar as ideias e os acontecimentos formando uma 

                                                           
31

Taí… Ó! Uma aventura na Lagoa. Diretor: Mauricio Venturi. Roteiro: Gil Guzzo e Mauricio Venturi. 

Elenco: Severo Cruz, João Vitor Nilo Thomé, Nicolas Pereira Albino, Margarida Baird, Berna 
Sant’Anna e Jack Moa. 
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imagem mental como parte do processo de compreensão da história. A Figura 21 

apresenta um momento da sessão fílmica em que os alunos estão vendados. 

 

Figura 21 – Alunos em sessão fílmica 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. No laboratório de informática, os 

alunos estão sentados em cadeiras de plástico brancas, enfileiradas. Eles usam vendas de tecido 
preto sobre os olhos. Alguns alunos ajustam as vendas. Ao fundo, vê-se a luz de um projetor que está 
sobre uma mesa. Na lateral direita, há uma bancada com computadores. (Fim da descrição) 

 

Após assistir ao filme, sem visualizar e sem a audiodescrição, iniciamos a 

nossa roda de conversa, momento de trocar ideias e construir conhecimento.  

 
3ª Oficina: Roda de conversa após filme sem AD. 
Pesquisadora: O que vocês entenderam? Conseguiram compreender o 
filme todo? 
Julieta: Eu não entendi nada! 
Renata: Que a avó dele era bruxa. 
Davi: Eu entendi que tinha barco e que eles estavam nadando na água. 
Paula: É porque não tinha a audiodescrição da mulher falando, aí eu não 
consegui entender muita coisa. 
Dora: Eu não entendi! 
Renata: O amigo perguntou se a avó dele era bruxa. 
Pesquisadora: E aí, vocês entenderam se realmente ela era uma bruxa? 
Alunos: Sim! Não! Ela não era bruxa! 
Pesquisadora: Dora, você conseguiu compreender o filme todo? 
Dora: Eu entendi aquela parte que o amigo dele disse assim: eu vou pra 
casa da minha avó. Aí ele perguntou como era o nome da avó e ele disse, 
aí ele se assustou e disse assim: a bruxa! 
Pesquisadora: E como era a casa da avó? 
Davi: Não sei! 
Bento: Vixe! 
Gustavo: Na frente tinha um balanço. 
Pesquisadora: Quem eram os personagens? 
Paulo: Era João. 
Alunos: A bruxa. 
Dora: José. 
Paula: Os dois meninos, a bruxa, a menina, o pai (SILVA, 2017). 
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Nos discursos apresentados no momento da roda de conversa, percebe-se 

que os alunos videntes e a aluna cega trazem informações aleatórias; repetem a fala 

dos personagens sem contextualizar com os acontecimentos que envolvem as 

personagens; não demonstram entender onde algumas cenas acontecem e como 

são os ambientes; perdem a noção dos personagens da história, fixando apenas os 

protagonistas, os que mais falam durante a história, dificultando a leitura fílmica. 

Observa-se, ainda, no relato da aluna Paula, a importância atribuída a 

audiodescrição, “é porque não tinha a audiodescrição da mulher falando, aí eu não 

consegui entender muita coisa”. Diante desse pensamento, entende-se que a 

ausência da audiodescrição no filme suprime a compreensão, sugerindo que, sem 

esse recurso, a compreensão da pessoa com deficiência visual e do vidente com 

vendas fica limitada, pois as lacunas deixadas pela ausência da mediação da 

palavra dificultam a fruição do espectador/leitor e, consequentemente, a leitura da 

obra fílmica. 

A teoria bakhtiniana defende a importância das vozes sociais que constituem 

os discursos, a vida e, como resultado, o próprio ser humano. Nesse sentido, e com 

o propósito de estimular a participação e o movimento dessas vozes no discurso, 

considerando que “todos os fenômenos presentes na comunicação real podem ser 

analisados à luz das relações dialógicas que os constituem” (FIORIN, 2006, p. 27), 

lançamos algumas questões para nortear o diálogo, tais como: vocês estão falando 

várias partes da história, o que vão lembrando, quero saber se vocês conseguiram 

entender toda a história, deu pra imaginar como eram os locais por onde os meninos 

passaram? O que fizeram na lagoa? Como era o barco? Como era cada 

personagem, os meninos, a avó que chamam de bruxa, como era o pai, o avô? 

Verifica-se que os alunos continuam a repetir apenas a fala dos 

personagens; não percebem a passagem do tempo nem e o percurso das ações, 

isto é, o conjunto de acontecimentos que vai se desenvolvendo por meio da história. 

Desse modo, eles apresentam certa dificuldade na compreensão do enredo como 

um todo, pois lhes faltam informações visuais, quando, por exemplo, só percebem a 

trilha sonora, o som do ambiente, de um objeto ou o total silêncio que a cena exige. 

Sem as informações sonoras transmitidas pela audiodescrição, os alunos não 

sabiam dizer como eram os ambientes, o que tinha na mesa quando João e Zé 

lancharam, como era o barco, se era grande ou pequeno, entre outros elementos 

que não perceberam para a construção de sentidos. 
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A aluna Renata começa a falar tal qual a fala dos personagens, literalmente 

repetindo, a cena que a avó chega e surpreende os dois garotos. No entanto, ao 

perguntarmos como era a avó, nem ela nem qualquer dos outros alunos 

conseguiram descrever. Perguntamos ainda: como foi que ela chegou e deu o susto 

neles? Como era a casa da avó, se era grande ou pequena. Só conseguíamos as 

repetições das falas dos personagens e suposições, como expresso no fragmento a 

seguir: 

 
3ª Oficina: Roda de conversa após filme sem AD 
Pesquisadora: Onde aconteceu a história? 
Bento: Acho que foi num sítio. 
Gustavo: Não! Na Amazônia. 
Renata: Eles tavam no Rio de Janeiro (SILVA, 2017). 

 

Um fato nos chamou a atenção, além dos já mencionados, foi ver Dora 

chamar a atenção de Rick, com firmeza: “Você me interrompe, sabia?!”. Ver aquela 

menina que, durante o período de observações das situações concretas, não 

participava das atividades, das conversas nem das brincadeiras, empoderar-se do 

direito de falar e de ser ouvida como qualquer um outro, sentindo-se pertencente ao 

grupo – incluída – é compreender que o protagonismo da aluna se consumou a 

partir da mediação do filme acessível. 

Empreendemos a segunda etapa da oficina fílmica “Taí... Ó! Uma aventura 

na lagoa: o corpo que lê”, assistindo vendados ao filme com a audiodescrição. 

Todos os alunos fizeram silêncio e lançaram expressões faciais que evidenciavam 

uma mistura de sensações: a atenção, a curiosidade, a expressão de alegria quando 

confirmavam algo anteriormente pensado. Percebemos nitidamente a felicidade a 

partir dos sorrisos e das gargalhadas. Após a sessão, abrimos novamente para a 

roda de conversa em grande grupo, para assim, compararmos os dois momentos, 

ou seja, qual sessão fílmica contribuiu para a atribuição de sentidos no processo de 

leitura fílmica, coadjuvando na elucidação da questão norteadora desta pesquisa. 

 
3ª Oficina: Roda de conversa após filme com AD 
Pesquisadora: Qual foi a exibição do filme que melhor ajudou a 
compreender a história?  
Dora: Com a audiodescrição. 
Pesquisadora: Por que, Dora? 
Dora: Ah! Porque a gente escuta o que tá acontecendo. Explica tudo isso! 
Pesquisadora: Muito bem! Agora, vocês podem novamente me dizer quem 
eram os personagens da história? 
Alunos: João, Zé, a avó Zilda (a bruxa), o pai, o macaco, a aranha (SILVA, 
2017). 
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Os enunciados e sentidos continuaram a se construir mediados por nossas 

indagações. Desse modo, acontecimentos, personagens, locais, animais, ações 

praticadas pelos personagens que apareciam durante a história e as brincadeiras de 

João e Zé, que anteriormente, sem AD, não foram possíveis ser percebidas, ou 

melhor, dizendo, entendidas, com a AD, os alunos conseguiram realizar uma leitura 

capaz de interpretar a história. O fragmento a seguir traz trechos da roda de 

conversa em que identificamos a compreensão de uma cena do filme. Além disso, 

expõe na fala de Dora a compreensão da importância da AD para a pessoa com 

deficiência visual. 

 
3ª Oficina: Roda de conversa após filme com AD. 
Pesquisadora: O que aconteceu quando chegaram à casa da avó de João? 
Dora: Espionaram a bruxa pela janela, aí a bruxa apareceu e eles tiveram 
um susto. Ela disse que tinha uma surpresa especial, aí foi os bolinhos. Aí 
disseram desse jeito: – Vovó, e o seu caldeirão? Aí ela disse: Não, meu 
filho, eu não tenho caldeirão... Sou uma bruxa moderna, seu tio ligou pra 
mim e mostra o celular. 
Paula: Dora sabe tudo! 
Pesquisadora: Dora, fale para Paula o que lhe ajudou a entender todo o 
filme. 
Lucas: A audiodescrição. 
Dora: A audiodescrição. 
Pesquisadora: Por que ela lhe ajuda? 
Dora: Ah! Porque ela ajuda a gente, assim, a entender as coisas da vida 
(SILVA, 2017). 

 

Ao analisarmos o fragmento da roda de conversa, percebemos que a 

audiodescrição possibilitou a Dora, a partir da narrativa dos personagens e da 

locução da audiodescrição, compreender o enredo, construindo, assim, sentido para 

a cena. Logo, quando optamos pela pesquisa-intervenção e pelos participantes 

(crianças) que fariam parte da pesquisa, nós nos propomos a investigar a produção 

de conhecimento produzido pelo outro e com o outro. Concomitantemente a esse 

pensamento, temos o agenciamento do filme acessível com o recurso da AD, que 

possibilita a ampliação do entendimento e a interação, considerando a palavra como 

mediadora do conhecimento, assegurando assim o acesso à informação e à 

produção do conhecimento no contexto escolar inclusivo, visto que todos os 

participantes da pesquisa foram contemplados pelo processo de ensino-

aprendizagem. 

É interessante registrar que ao divulgar para a turma que assistiríamos à 

terceira sessão do curta-metragem original sem usar as vendas, Paula, aluna 
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vidente, de imediato disse: “E com a audiodescrição também!”, sugerindo que o 

recurso agradou tanto a aluna cega como os alunos videntes, pois contribui no 

direcionamento da atenção, ampliando o senso de observação e o desenvolvimento 

do conhecimento de mundo, aumentando o vocabulário, a participação e a interação 

entre todos, constituindo os pilares para o respeito e a valorização das diferenças. 

Por essa razão, propomos para a terceira oficina uma atividade sensorial, 

por entendermos que, por meio de jogos e brincadeiras sensoriais, é possível 

estimular a inteligência e a imaginação, proporcionando um melhor desenvolvimento 

dos alunos, pois o mundo é repleto de informações que nos chegam pelos sentidos 

da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Para tanto, combinamos com a 

turma que, após a terceira exibição fílmica com AD e sem vendas, partiríamos para 

uma atividade sensorial e que só após a finalização da atividade, retomaríamos a 

conversa sobre a dinâmica e as sessões fílmicas. 

Dando sequência, assistimos ao filme e, ao terminar, foi necessário explicar 

que todos precisariam sair da sala para que preparássemos o ambiente para a 

atividade sensorial. Enquanto parte da equipe da pesquisa32 arrumava a sala para a 

dinâmica, organizamos do lado de fora uma fila indiana com todos os alunos. 

Combinamos que eles entrariam na sala de olhos vendados, descalços, um atrás do 

outro e que sentariam nas cadeiras que estavam uma ao lado da outra de costas 

para o centro da sala. Explicamos que, por estarem vendados, guiaríamos todos até 

as cadeiras. Depois iríamos chamar e levar um por vez para caminhar sobre um 

tapete sensorial33, e que durante o percurso deveriam estar atentos a tudo o que 

provocasse experiências sensoriais. É importante registrar que, além do uso do 

tapete sensorial, procuramos outras formas de estimular os sentidos dos alunos, 

como, por exemplo, produzir sons diferentes, lançar aromatizantes e, em 

determinado momento, um vento mais forte foi produzido por um ventilador. 

Mesmo combinando com a turma que não deveriam falar durante o 

momento em que estivessem caminhando sobre o tapete sensorial, os alunos 

participantes não resistiam, comentavam o que estavam sentindo ao pisar nos 

diversos materiais do tapete e lançavam perguntas o tempo todo, como, por 

exemplo: o que é isso que estou pisando? Que cheiro é esse? É de bebê? Que 

                                                           
32

 Um colaborador da pesquisa ficou dentro da sala, organizando os materiais que seriam usados na 
atividade sensorial. 
33

O tapete sensorial é um recurso pedagógico que foi confeccionado com material reciclado de 
diferentes formas e texturas que estimulam a percepção sensorial. 
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susto! Que barulho é esse? As Figuras 22 e 23, que seguem, apresentam momentos 

da atividade. 

 

Figura 22 – Momentos da atividade sensorial 

   

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Sequência com três fotografias coloridas na vertical. Cada uma 

mostra a pesquisadora e os alunos no laboratório de informática. É uma sala estreita com 
computadores sobre uma bancada branca que ocupam a lateral esquerda e o fundo da sala. Sobre o 
piso branco, há duas filas de tapetes sensoriais ocupando todo o centro da sala. Os alunos usam 
vendas de tecido preto sobre os olhos. A fotografia da esquerda mostra Dora de frente, caminhando 
sobre o tapete. Ao seu lado, de perfil, a pesquisadora tenta passar um pau de chuva amarelo, em 
formato circular sobre a cabeça da menina, enquanto a segura com a mão esquerda. À direita da 
fotografia, encontram-se os demais alunos sentados de costas para o centro da sala, em cadeiras de 
plástico brancas, que estão próximas a uns armários de ferro cinza. A fotografia do meio mostra 
Paula de frente, em primeiro plano, caminhando sobre o tapete. Atrás dela, está a pesquisadora, em 
semiperfil, segurando uma caixa de pizza à frente de seu corpo. Ao fundo, podem-se ver dois alunos 
sentados em cadeiras de plástico brancas. A fotografia da direita mostra Davi de costas, caminhando 
sobre o tapete e a pesquisadora à sua frente, em semiperfil, segurando o pau de chuva. (Fim da 
descrição) 

 

À medida que cada aluno concluía o percurso de caminhada sobre o tapete 

sensorial, voltava para a cadeira e não podia retirar a venda, só quando todos 

tivessem participado. Após esse momento, formamos uma grande roda na sala para 

retomarmos tudo o que havia sido vivenciado durante a terceira oficina. 

Começaríamos com as ideias e os pensamentos sobre o filme Taí...ó! Uma aventura 

na lagoa. Em seguida, abordaríamos a atividade sensorial experimentada por todos. 
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Figura 23 – Roda de conversa após a atividade sensorial 

 

Fonte: Silva (2017) 
Descrição da imagem: Fotografia colorida na horizontal. No laboratório de informática, a 

pesquisadora e os alunos estão sentados em cadeiras de plástico brancas, organizadas em formato 
de U. A pesquisadora, de frente, segura uma pasta de plástico azul à frente do seu corpo. Alguns 
alunos inclinam a cabeça em sua direção. Dora, à direita, de perfil, tem a cabeça levemente inclinada 
para a frente e as mãos sobre as pernas. (Fim da descrição) 

 

O fragmento apresenta trechos da roda de conversa na qual perguntamos à 

turma: quando não estamos usando a visão, qual a forma que mais ajudou a 

compreender a história? Quais as passagens do filme, entenderam com a AD o que 

antes não haviam entendido ou não sabiam o que estava acontecendo? 

 
Oficina 3: Roda de Conversa 
Alunos: Com a audiodescrição. 
Dora: Porque com a audiodescrição fica tudo mais fácil de entender. Tipo 
comparação! A gente tá num cinema e o filme tá com AD, [...], aí se alguém 
fizer uma pergunta é mais fácil de responder. 
Lucas: Porque com AD, a pessoa entende melhor o filme. A pessoa 
deficiente da visão não vê o filme, mas entende com a AD. 
Bento: Bicho pau, a bruxa e as pedras. 
Pesquisadora: Calma! Paulo, você falou o bicho pau. No primeiro filme, 
você sabia que tinha esse bicho que parecia um pau? 
Bento: Não, só deu para perceber o barulho de algumas coisas. 
Lucas: Quando eles caíram, tropeça no barco. 
Paula: Eu só entendi que foi o menino que caiu no lago quando foi o filme 
com a audiodescrição (SILVA, 2017). 

 

Percebemos que, no diálogo com os alunos, a alternância de perguntas e 

respostas, os pontos de vista, ou seja, a opinião, fazem desta pesquisa um processo 

vivo no desenvolvimento do conhecimento dos sentidos de todos os sujeitos 

envolvidos na pesquisa, pois os indivíduos estão em um processo recíproco de 

acabamento pelo olhar distanciado do outro. “A relação alteritária entre crianças e 

adultos não se constitui apenas como um objeto de estudo, mas como um 

acontecimento que adquire corpo e vida no ato de pesquisar e compreender o outro” 
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(PEREIRA; SALGADO; JOBIM E SOUZA, 2009, p. 1024). Portanto, podemos inferir 

que o conhecimento é instigado por uma pergunta, e de que esta não pode se 

organizar na ausência de uma resposta que a complete.  

O agenciamento da audiodescrição ou de seus princípios nas atividades 

presentes na rotina escolar é recurso fundamental para o desenvolvimento da 

aprendizagem e a inclusão de alunos com deficiência visual no contexto 

educacional. Como especifica Motta (2016), além desses alunos, a AD contribui 

também para a ampliação do entendimento de alunos com deficiência intelectual, 

com déficit de atenção, autismo, dislexia, entre outros. No ambiente escolar, isso 

significa possibilitar a todos os alunos a conquista do entendimento dos conteúdos, a 

participação e a interação nas atividades propostas na rotina escolar. 

Ao abrirmos para que eles pudessem discutir com relação à atividade 

sensorial na condição de não enxergar e, ao mesmo tempo, sentir tantas coisas 

diferentes, as vozes surgiram carregadas de sentidos e significados. Os alunos 

identificaram: tampa de garrafa, sacola plástica, Bombril34, pulseira, espuma, 

argolas, bolinhas, chocalho, cheiro de bebê, esponja, vento, colchão, gotas de água 

(bolinhas de sabão) no corpo.  

 
Oficina 3: Roda de conversa após atividade sensorial. 
Pesquisadora: O que vocês identificaram quando caminhavam pelo tapete 
na sala? 
Alunos: tinha tampa de garrafa, sacola plástica, Bombril, pulseira, espuma, 
argolas, bolinhas, chocalho e um cheiro de bebê, um vento, colchão... 
Pesquisadora: Por que colchão, Lucas? 
Lucas: Porque era um colchão daquele bem fino. 
Pesquisadora: Era confortável ou desconfortável? 
Lucas e Davi: Confortável (ao mesmo tempo). 
Renata: Tinha uma bucha. Era fofo. 
Pesquisadora: O que mais sentiram? 
Dora: Senti as bolinhas quando pisava, as argolas e a água no meu rosto e 
no braço. 
Erick: O cheiro e o... 
Davi: um cheiro de menino. Bom! 
Lucas: Chocalho. 
Paula: Eu senti um vento. Era um ventilador? 
Pesquisadora: Mais alguém sentiu o vento? 
Davi: Eu não senti não. 
Renata: Eu! Eu senti nos braços. Ficou mais gelado (SILVA, 2017). 

 

Além da experiência sensorial despertada pelo estímulo dos sentidos, os 

alunos conseguiram externar as sensações de conforto e desconforto provocadas 

                                                           
34

 Optamos por usar no texto o nome Bombril, uma marca da esponja de aço, para manter a 
fidelidade da fala dos alunos. 
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pela relação corporal com o tapete sensorial. Nesse sentido, ao considerar a 

aprendizagem e a fruição do filme agenciado com AD no contexto escolar inclusivo, 

está imbricada nesse processo a participação ativa de todos os alunos, vivenciando 

e experimentando novas experiências envolvendo o emocional e sensorial. 

 

4.4 RECUPERANDO O PERCURSO FÍLMICO 

 

Dialogar com os alunos que enxergam e com a aluna com deficiência visual 

tendo como suporte uma obra audiovisual acessível é uma maneira prazerosa de 

trocar ideias e compartilhar conhecimentos que levam os espectadores/leitores da 

obra a construírem sentidos, permitindo, assim, o desenvolvimento de uma 

autonomia interpretativa que os constituam como sujeitos reflexivos. 

Tojal (2007), ao analisar em sua tese de doutorado a mediação do objeto 

cultural e suas múltiplas leituras, destaca: 

 
Para que se possa atingir o ato prazeroso da leitura, no caso a leitura do 
objeto cultural, ato esse não somente condicionado pelos sentidos da 
cognição, da fruição e do prazer, mas também da capacidade e disposição 
do leitor de poder decodificar e interpretar esse objeto, importa propor uma 
nova forma de leitura, não mais aquela voltada para o simples ato de ler 
com a intenção de se obter uma única resposta, mas o ato de ler, sabendo 
que todas as leituras de um objeto estão abertas a um mundo de múltiplos e 
infinitos significados (TOJAL, 2007, p. 100, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, as estratégias de mediação para uma leitura agradável que 

construam sentidos por parte do espectador/leitor sobre a obra analisada 

evidenciam uma interação com a obra, possibilitando abrir caminhos para ampliação 

do conhecimento de mundo, do outro e de si mesmo. 

Ademais, ao estabelecer estratégias de mediação pedagógica que 

contemplaram filmes acessíveis, dinâmicas de sensibilização e atividade sensorial, 

foi possível identificar indícios que nos levam a perceber que as três categorias 

elencadas no decorrer da investigação, tomando como referência os eixos de 

análise, atravessam as oficinas. Nesse processo, o encontro com a audiodescrição 

está fortemente presente quando os alunos participantes conseguem entender o 

conceito da audiodescrição passando a fazer uso, de forma simples, dos seus 

princípios ao descrever personagens, locais da escola para orientação espacial do 

colega, entre outras práticas observadas durante as oficinas. Os alunos, sobretudo, 
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entenderam a importância do uso do recurso para a acessibilidade comunicacional 

da aluna com deficiência visual (cegueira) e sua inclusão no contexto escolar. 

Ao encontrar a audiodescrição pela primeira vez durante o período de 

observação e nas oficinas fílmicas, Dora teve um encontro com a AD e com a 

atribuição de sentido em relação às narrativas audiovisuais. A esse respeito, a aluna 

relatou que não é acostumada a assistir filmes de crianças nem em casa nem na 

escola. O que ela costuma assistir são novelas, devido ao interesse da mãe, e filmes 

de terror, porque o irmão gosta. 

 
Dora: Os filmes que eu costumo assistir são de terror. Então esses filmes eu 
entendo por conta dos gritos e dos barulhos. Aí é porque tá acontecendo 
algo de errado, algo de ruim. Quando fazem barulho é porque tão matando 
alguém. 
Pesquisadora: Você entende as cenas, quando alguém toma um susto ou 
acontece alguma coisa de ruim com a pessoa? Você compreende a 
história? 
Dora: Como é que tá sendo não, só sei que é alguma coisa ruim (SILVA, 
2016). 

 

A criança com deficiência visual também merece vivenciar novas 

experiências que possibilitem ampliar seu conhecimento de mundo tendo acesso 

aos diferentes bens culturais. Está previsto na Lei nº 13.146, que institui a Lei 

Brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) e que determina em seu Art. 42 que “a pessoa com deficiência tem 

direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas”, de forma a assegurar-lhes o acesso a bens culturais e a 

produtos audiovisuais em formato acessível (BRASIL, 2015). Por esse ângulo, ao ter 

acesso às informações visuais pela mediação da palavra, por meio do agenciamento 

da audiodescrição, a pessoa com deficiência visual terá seu direito preservado tendo 

a condição de vivenciar ouvindo e sentindo as mesmas emoções que as outras 

pessoas no mesmo tempo. 

O fragmento que segue, apresenta a construção de sentidos ao dialogarmos 

sobre a melhor forma de assistir os filmes que usamos nas três oficinas. 

 
Oficina 3: Roda de conversa 
Alunos: Com a audiodescrição! 
Pesquisadora: Vocês acharam melhor assistir com a audiodescrição?  
Alunos: Foi! Lógico né! Com a audiodescrição. 
Davi: Porque ele diz as coisas, aí a gente entende mais direito. 
Lucas: Porque a pessoa assiste aí vai vendo o filme na cabeça. A pessoa 
não percebe algumas coisas nas falas dos personagens ou quando não tem 
fala, aí com a audiodescrição consegue entender melhor. 
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Dora: A pessoa pode ver. (SILVA, 2017). 

 

Ao analisarmos as falas dos alunos, percebemos que a utilização de 

recursos de acessibilidade comunicacional nas práticas escolares promove a 

autonomia interpretativa, favorecendo a interação, evocando, assim, aspectos 

relacionados à participação, um dos nossos eixos de análise. A respeito da 

interpretação fílmica, Duarte (2009), relata: 

 
A interpretação dos filmes, ou melhor, o modo como atribuímos significados 
a narrativas e imagem-som, é produto de um esquema (no sentido 
piagetiano) muito complexo, cuja estrutura de base é formada pela 
articulação entre informações e saberes constituídos em nossa experiência 
de vida e as informações e saberes adquiridos na experiência com artefatos 
audiovisuais (nesse caso com outros filmes) (DUARTE, 2009, p. 60, grifo do 
autor). 

 

Nessa perspectiva, é imperativo informar que a aluna com deficiência visual 

(cega) atribuiu significado às narrativas audiovisuais propostas nas oficinas fílmicas 

ao ter acesso às informações por meio do recurso de acessibilidade comunicacional, 

permitindo-lhe comparar suas novas descobertas com outras experiências já 

vivenciadas em outros contextos além do escolar. 

 
Dora: Melhor (quando se refere ao filme com AD) porque a pessoa pode 
entender. Por exemplo, sem a audiodescrição quando eu peço pra assistir 
filme no YouTube do celular da minha mãe, [...] eu não entendo nada do 
filme. 

 

O depoimento de Dora enfatiza que a falta de acesso às informações visuais 

presente nas obras audiovisuais restringe e limita a interpretação das pessoas com 

deficiência visual, gerando a falta de interesse em frequentar ambientes e eventos 

culturais (teatro, circo, ópera, cinema, entre outros) por não se sentirem incluídos e 

valorizados, e até mesmo, levando essas pessoas a não se interessar por assistir 

mesmo em casa programas de TV, filmes, novelas e jornais. A esse respeito, Dora 

afirma: “O que eu senti, porque eu não sei o que vocês sentiram, foi uma coisa que 

eu não tinha descoberto sobre o filme, foi uma coisa que eu nunca tinha feito, foi 

assistir um filme com audiodescrição”. A fala de Dora demonstra que a ausência das 

informações essencialmente visuais presente nas obras audiovisuais fragiliza o 

acompanhamento e, portanto, o entendimento da cena ou do filme por completo por 

parte da pessoa com deficiência visual.  
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Nesse caso, a audiodescrição possibilita à pessoa com deficiência visual 

conhecer os personagens, suas características, suas vestimentas, o ambiente em 

que estão, as expressões faciais, as ações praticadas, entre outros detalhes que, 

sem esse recurso, torna difícil a compreensão e a interpretação daquilo que é 

assistido. 

 
A audiodescrição é, desta forma, um instrumento de inclusão cultural, que 
permite a participação plena de pessoas com deficiência visual em eventos 
culturais, turísticos, esportivos, pedagógicos e atividades sociais, 
contribuindo para desconstruir barreiras que, geralmente, mantêm as 
pessoas com deficiência afastadas e isoladas na sociedade (MOTTA, 
[2006], p. 1). 

 

Retomando, portanto, a enunciação de Dora ao declarar, perante todos da 

turma, a nova descoberta, que é assistir a um filme com audiodescrição, mostra 

como esse recurso de acessibilidade comunicacional abre novos caminhos para a 

pessoa com deficiência visual, dando-lhe condições de participar efetivamente das 

atividades, construindo “novas experiências do mundo da vida e no mundo da 

cultura” (JOBIM E SOUZA, 2011, p. 39). 

Recuperando as múltiplas atividades desenvolvidas em torno da leitura 

fílmica acessível por meio da audiodescrição, prosseguimos dialogando sobre tudo o 

que sentimos e vivenciamos durante as dinâmicas: o desenho e a leitura tátil; a 

experiência de guiar e ser guiado na brincadeira “O cego e o guia”; a realização de 

atividades da nossa rotina diária; a experiência sensorial ao perceber diversas 

sensações por meio dos sentidos; tudo isso sem usar a visão, ou seja, na condição 

de não vidente. Com isso, lançamos a pergunta:  

 
Oficina 3: Roda de conversa 
Pesquisadora: O que vocês conseguiram aprender com tudo isso que 
vivenciamos? 
Lucas: Que a pessoa deficiente pode fazer tudo que a pessoa normal faz. 
Pesquisadora: Muito bem! E o que levou você a entender isso, Lucas? 
Lucas: As coisas que a gente fez sem ver foi as mesmas coisas que a gente 
faz vendo. Todas as pessoas deficientes conseguem fazer tudo que uma 
pessoa normal faz (SILVA, 2016). 

 

Durante a interlocução, a palavra de Lucas emerge responsivamente/ 

responsavelmente ao se posicionar sobre o outro, a partir de nossa indagação. Isso 

nos remete a outra categoria: a relação eu-outro, a qual se alterou completamente, 

tendo como referência a presença da aluna com deficiência visual em sala de aula. 
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Segundo Bubnova (2011, p. 275), todo sentido “é uma resposta a um sentido 

anterior, todo autor é responsável pelo sentido do enunciado que emite todo autor 

compartilha a autoria com o receptor de sua resposta”. Ao responder, Lucas 

demostra que as experiências por ele vivenciadas em contato com a colega cega 

fizeram com que ele entendesse que as pessoas com deficiência são capazes. 

O pensamento bakhtiniano é embasado na ideia de uma visão de sujeito 

histórico, inacabado, que só se constitui na relação dialógica e alteritária com o 

outro, pois necessita do olhar do outro. De acordo com Bakhtin, 

 
A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo: 
interrogar, escutar, responder, concordar, etc. Neste diálogo, o homem 
participa todo e com toda a sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a 
alma, o espírito, com o corpo todo, com os atos. Ele se põe todo na palavra, 
e esta palavra entra no tecido dialógico da existência humana, no simpósio 
universal (BAKHTIN, 2011, p. 348). 

 

Nessa perspectiva, o sujeito é social e se constitui mediante as diferenças e 

na interação com o outro, nas experiências da vida. Concomitantemente a essa 

ideia, Casado Alves complementa 

 
[...] outro que está fora de mim é quem pode ter acesso a inteireza da minha 
imagem a partir do seu olhar distanciado que permite a visão de partes do 
meu corpo não acessíveis ao meu próprio olhar. De sua posição ele me vê 
e me completa e dá acabamento aquilo que somente de seu lugar permite 
enxergar e compreender. O homem tem uma necessidade estética absoluta 
do outro, daquele que diferente dele mesmo, pode dar acabamento a seu 
ser (CASADO ALVES, 2016). 

 

Apoiando-se na abordagem de Bakhtin (2011) e na inferência trazida por 

Casado Alves (2016), surpreendemo-nos com a proeminência da interação entre os 

seres humanos nas relações estabelecidas social e historicamente, e na capacidade 

de um se constituir a partir do olhar do outro e, assim, avançar em seu processo de 

acabamento. Nesse caso, verificamos, no itinerário das oficinas, um processo 

alteritário, mediado pelo filme com audiodescrição, que permitiu uma expressiva 

participação interpretativa da aluna com deficiência visual alterando, 

substancialmente, as relações estabelecidas com os demais alunos, afetando a 

percepção que estes tinham dela. Isso nos remete à última seção deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A investigação se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo. Nós não 
perguntamos à natureza e ela não 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). 

 

É chegado o momento de finalizar o estudo. Recuperando as ideias de 

Mikhail Bakhtin, esta investigação foi resultado de uma teia dialógica, construída 

entre os sujeitos envolvidos em meio às vivencias de novas experiências, 

construindo sentido para a pesquisa e para a vida. Este estudo é o resultado de um 

esforço coletivo entre pesquisadores, professores e alunos da turma “Despertar”, 

que se empenharam em promover a acessibilidade comunicacional, considerando 

as interações estéticas e pedagógicas de todos os alunos, a partir da consideração 

da presença escolar de uma aluna cega. Fundamentados em uma pesquisa de 

abordagem qualitativa na perspectiva de uma pesquisa-intervenção, tivemos a 

oportunidade de nos fazer presentes no campo empírico e de tornar possível o 

envolvimento com os sujeitos participantes, disseminando que a inclusão é possível. 

Com a feitura deste trabalho em lócus, conseguimos desenvolver um 

movimento de dimensão dialógica, no qual múltiplas vozes formaram uma cadeia 

discursiva, provocando a construção de sentidos a partir da palavra e do olhar do 

outro. No percurso investigativo, descrevemos as motivações que provocaram a 

pesquisa, as bases teóricas que a respaldaram, o percurso metodológico realizado, 

as vozes dos teóricos que nos ajudaram a tecer este trabalho, as vozes responsivas 

dos sujeitos participantes e a análise dos dados construídos. 

Revelamos os desafios enfrentados a começar pela busca do campo 

empírico e dos participantes, além das mudanças necessárias no percurso das 

observações e do desenvolvimento das oficinas, em decorrência da rotina escolar, 

resultando em alterações no roteiro já planejado. Compartilhamos cada momento 

vivenciado pelos alunos, a ansiedade em participar das vivências, o desejo de 

compartilhar as ideias e descobertas, as emoções que afloraram no transcorrer das 

atividades ao perceber que a colega, mesmo com cegueira, é capaz de participar do 

processo e do resultado alcançado e colaborar com os demais a partir da sua 

condição visual. 
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O desenvolvimento deste trabalho promoveu um processo de mediação 

pedagógica, possibilitando a acessibilidade comunicacional por meio do 

agenciamento de filmes com audiodescrição em contexto escolar. Levando em 

consideração que a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional 

que procura, a partir da mediação oral, transmitir informações essencialmente 

visuais indispensáveis para o entendimento de obras audiovisuais por pessoas com 

deficiência visual, desenvolvemos três oficinas centradas na fruição de filmes com 

AD, mobilizando toda a turma. Tais oficinas promoveram a contemplação de 

sessões fílmicas, sem e com o agenciamento da audiodescrição, nas quais os 

alunos vivenciaram, vendados, a experiência de assistir a filmes acessíveis. 

Ademais, por meio das rodas de conversa, após cada sessão e cada atividade 

proposta, percebemos que os sujeitos envolvidos se constituíram pelo olhar e pela 

palavra do outro. Assim, chegamos ao final deste processo investigativo diferentes 

de quando iniciamos, entendendo que, na condição de seres humanos, estamos 

sempre em processo de acabamento. 

No Quadro 4, que segue, apresentamos de forma sistemática os passos 

planejados para as três oficinas pedagógicas, contemplando desde os 

procedimentos que antecediam as oficinas à finalização das atividades e análise dos 

resultados.  

 
Quadro 4 – Etapas das oficinas pedagógicas 

Antes Durante Depois 

 Acolhimento; 

 Levantamento dos 
conhecimentos prévios; 

 Estabelecimento de 
combinados; 

 Esclarecimento das 
atividades previstas. 

 
 

 Sessão Fílmica sem 
AD com vendas; 

 Rodas de conversa; 

 Sessão Fílmica com 
AD com vendas; 

 Rodas de conversa; 

 Registro do filme 
(Desenho e Leitura 
tátil); 

 Atividade de 
sensibilização / O cego 
e o guia; 

 Jogo sensorial; 

 Sessão Fílmica com 
AD sem vendas; 

 Fechamento da oficina 
com uma roda de 
conversa. 

 Sensibilização e 
aproximação; 

 Curiosidade da aluna 
cega; 

 Autonomia de alunos 
com e sem 
deficiência visual; 

 Ampliação do 
entendimento por 
alunos com e sem 
deficiência visual; 

 Diálogo – o falar e 
ser ouvido; 

 Ampliação do 
vocabulário e do 
repertório; 

 Protagonismo da 
aluna cega. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Assumindo o dialogismo e a alteridade como conceitos fundamentais no 

processo de interação entre o ser humano, o desenvolvimento e a análise das 

oficinas permitiram a descoberta da audiodescrição por parte de todos os alunos, o 

protagonismo da aluna cega a partir da mediação pedagógica acessível e a intensa 

interação entre os alunos com e sem deficiência visual, afetando sensivelmente não 

apenas a participação de Dora mas, sobretudo, a ressignificação da forma como os 

alunos videntes interagiam com a colega. Tais evidências concorrem para responder 

positivamente à nossa questão de estudo, afirmando a potencialidade mediadora da 

audiodescrição em contextos escolares, considerando a participação dos alunos 

com e sem deficiência visual. Por consequência, entendemos que conseguimos 

desenvolver um contexto teórico-prático que mobilizou todos os alunos, a partir da 

observância da equidade nos processos de ensino-aprendizagem, colaborando com 

mais participação da aluna cega, a partir do aumento das interações entre todos os 

alunos da turma.  

Na prática pedagógica, torna-se imprescindível a utilização de estratégias de 

mediação a fim de propiciar uma leitura agradável que construa sentidos por parte 

do espectador/leitor sobre a obra analisada. Isso evidencia uma interação com a 

obra, possibilitando abrir caminhos para ampliação do conhecimento de mundo, do 

outro e de si mesmo. O Quadro 5, apresenta o resultado da análise dos dados após 

a exibição dos três filmes agenciados sem e com a audiodescrição. 

 
Quadro 5 – Recuperando o percurso fílmico 

Sem a Audiodescrição  Com a Audiodescrição  

 Insegurança; 

 Não entendimento de 
algumas cenas; 

 Dúvida – achismo; 

   Não apresentava 
sequência; 

 Dificuldade na 
interpretação da obra. 

 
 

 Segurança; 

 Coerência e sequência 
dos fatos; 

 Autonomia na 
interpretação; 

 Ampliação do 
entendimento, do 
vocabulário e repertório; 

 Benefícios para todos os 
alunos; 

 Relação dialógica.  
    

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Constatamos, por conseguinte, que a audiodescrição no contexto escolar 

deve ser utilizada como recurso de acessibilidade e mediadora pedagógica com o 

intuito de promover a remoção das barreiras comunicacionais na escola, sobretudo 

das atividades que utilizam os recursos audiovisuais como, por exemplo, os filmes. 

A obra fílmica é um artefato do audiovisual importante no processo de 

ensino-aprendizagem, podendo favorecer a construção do conhecimento e a 

formação de espectadores mais críticos e reflexivos. Desse modo, o uso do filme em 

sala de aula gera a possibilidade de uma melhor compreensão do conteúdo 

estudado, de ampliação do vocabulário, além de estimular a relação dialógica entre 

sujeitos que estão em interação, tendo o cuidado de não restringir o filme apenas à 

condição de instrumento. Assim, a mediação fílmica, em contexto escolar, pode ser 

uma experiência prazerosa e provocativa, na medida em que as atividades 

propostas possam expandir as formas de apreciação do filme, ressignificando os 

saberes em relação ao outro, ao mundo e a si mesmo. 

Nesse caso, a audiodescrição, agregada ao filme, agenciada em contexto 

escolar e se configurando como um dos temas a ser compartilhado, contribui para a 

participação de todos os alunos. Por meio do filme com recurso de audiodescrição, o 

conhecimento escolar, mobilizado dialogicamente, pode alterar a própria 

compreensão que os alunos têm em relação àqueles que não se enquadram nos 

padrões de normalidade, enfrentando, assim, suas próprias barreiras atitudinais. 

Dessa forma, a pesquisa em questão mobilizou, a partir de uma prática 

pedagógica acessível, a participação e a interação de alunos com e sem deficiência 

visual, independentemente de suas potencialidades, respeitando e valorizando suas 

diferenças promovendo, assim, a acessibilidade comunicacional. Ao propor o uso de 

filmes com audiodescrição em contexto escolar regular como recurso de tecnologia 

assistiva, provocamos novas experiências, reflexões e diálogos, em um exercício 

comunicativo orientado pela dialogia e pela alteridade nas relações estabelecidas 

entre os sujeitos envolvidos, uma vez que o recurso ampliou o entendimento do que 

foi proposto, favorecendo o processo de aprendizagem e de autonomia. 

Conseguimos, então, comprovar – com a mediação da audiodescrição na prática 

pedagógica – o quanto os sujeitos envolvidos no processo se beneficiaram com o 

recurso de comunicação acessível. 

Com base nos dados obtidos no processo investigativo, o estudo em questão 

destaca ser possível a presença da audiodescrição em contexto escolar, e que a 
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utilização desse recurso como ferramenta pedagógica promove um movimento em 

que tanto crianças videntes como crianças que não enxergam podem aprender 

juntas. Dessa forma, a audiodescrição, quando utilizada como mediadora no 

processo pedagógico, promove a remoção das barreiras comunicacionais na escola. 

Portanto, o agenciamento do filme acessível em sala de aula gera a possibilidade de 

uma melhor compreensão do conteúdo estudado, ampliação do vocabulário, além 

de estimular a relação dialógica entre sujeitos envolvidos no processo.  

Ao assumir o dialogismo e a alteridade no processo investigativo, percebemos 

o movimento de inclusão no contexto escolar de ensino. Espera-se que essa 

perspectiva da acessibilidade por meio da audiodescrição, considerando o 

envolvimento de todos os alunos nas atividades propostas, possa, também, ser 

investigada em outras áreas do conhecimento escolar, em favor de descobertas 

científicas que possam alargar as práticas, ainda restritas, de inclusão escolar de 

alunos cegos ou em outra condição biológica. 

 

  



140 
 

REFERÊNCIAS 

AMIRALIAN, Maria Lúcia Toledo Moraes. Compreendendo o cego: uma visão 
psicanalítica da cegueira por meio de Desenhos-Estórias. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1997. 

ALVES, Denise de Oliveira. Sala de recursos multifuncionais: espaços para 
atendimento educacional especializado. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 
de Educação Especial, 2006. 

ALVES, Jefferson Fernandes. A audiodescrição no contexto escolar: a imagem 
sendo revelada pela palavra. In: VARELA, Maria da Conceição Bezerra et al. 
Educação Inclusiva e Formação Continuada de Professores: diálogos entre 
teoria e prática. v. 2. Natal: EDUFRN, 2012.  

ALVES, Jefferson Fernandes. Audiodescrição e Recepção Teatral. In: NÓBREGA, 
Andreza. Caminhos para a Inclusão: uma reflexão sobre áudio-descrição no teatro 
infanto-juvenil. Jaboatão dos Guararapes: SESC, 2016. 

ARAÚJO, Ester Cavalcanti da Silva; CASADO ALVES, Maria da Penha. Memórias 
de leitura: cartografia das vozes sociais de professores. Natal: EDUFRN, 2014. 
(Coleção CONTAR – Linguagens e Educação Básica, v. 6). 

ARAÚJO, Isabela Rosália Lima; VIEIRA, Adriana da Silva; CAVALCANTE, Maria 
Auxiliadora da Silva. Contribuições de Vygotsky e Bakhtin na linguagem: sentidos e 
significações. Debates em Educação, Maceió, v. 1, n. 2, jul./dez. 2009. 

BAGOLAN, Ana Catharina Urbano Martins de Sousa. O ensino de teatro e a 
inclusão escolar: o jogo improvisacional nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
2017. 236f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2017. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. 6. ed. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Organização, tradução, posfácio e 
notas de Paulo Bezerra. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2016. 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 
Tradução de Aurora Fornoni Bernardini et al. 5. ed. São Paulo: Hucitec, 2002. 

BAKHTIN, Mikhail. Teoria do Romance I: a estilística. Tradução, prefácio, notas e 
glossário de Paulo Bezerra. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2015. 

BERSCH, Rita. Tecnologia Assistiva – TA. In: SCHIRMER, Carolina R.; 
BROWNING, Nádia; BERSCH, Rita; MACHADO, Rosângela. Atendimento 



141 
 

Educacional Especializado: Deficiência Visual. Brasília: .SEESP/BSEED/MEC, 
2007. 

BEZERRA, Paulo. Polifonia. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitos-chave. 5. 
ed., 2. reimp. São Paulo: Contexto, 2014. 

BOGDAN, Roberto C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em 
educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Tradução de Maria João 
Alvarez, Sara Bahia dois Santos e Telmo Mourinho Baptista. Portugal: Porto, 1994. 
(Coleção Ciências da Educação). 

BRAGA, Klístenes Bastos; ALVES, Jefferson Fernandes. Audiodescrição e 
Educação. 1. ed. Fortaleza: EdUECE, 2018. 

BRAGHIROLLI, Melina Cardoso de Paula. Impactos da audiodescrição de charges 
políticas para o leitor com deficiência visual. In: CARPES, Daiana Stockey (Org.). 
Audiodescrição: práticas e reflexões [recurso eletrônico]. Santa Cruz do Sul: 
Catarse, 2016. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. 

BRASIL. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: decreto 
legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008: decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 
2009. 4. ed., rev. e atual. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2012. 

BRASIL. Lei de nº. 11.114, de 16 de maio de 2005. Altera os arts. 6o, 30, 32 e 87 da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o 
início do ensino fundamental aos seis anos de idade. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11114.htm>. Acesso 
em: 24 jul. 2018. 

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, 2000. Disponível em: 
<http//planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/10098.htm>. Acesso em : 20 out. 2015. 

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso 
em: 8 jun. 2018. 

BRASIL. Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 24 jul. 2018. 

BRASIL. Política Nacional da Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Portaria nº 948 de 09 de outubro de 2007. Brasília: Ministério da Educação, 2008. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm


142 
 

Disponível em: 
<http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf>. Acesso 
em: 14 nov. 2017. 

BRASIL. Projeto Escola Viva – Garantindo o acesso e permanência de todos os 
alunos na escola – Alunos com necessidades educacionais especiais. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2000. 

BRASIL. Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. Comitê de Ajudas Técnicas. Tecnologia Assistiva. Brasília: CORDE, 
2009. Disponível em: 
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/livro-
tecnologia-assistiva.pdf.>. Acesso em: 9 mar. 2018. 

BUBNOVA, Tatiana. Voz, sentido e diálogo em Bakhtin. Bakhtiniana, São Paulo, v. 
6, n. 1, p. 268-280, ago./dez. 2011. 

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto 
Alegre: Mediação, 2004. 

CARVALHO, Rosita Edler. Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho 
pedagógico. Porto Alegre: Mediação, 2008. 

CARVALHO, Rosita Edler. Removendo barreiras para a aprendizagem: educação 
inclusiva. Porto Alegre: Mediação, 2000. 

CASADO ALVES, Maria da Penha. Os dramas do corpo sob a perspectiva das 
concepções bakhtinianas. In: LABORATÓRIO de Investigações Bakhtinianas 
Relacionadas à Cultura e Informação LIBRE-CI. (Org.). VII Círculo Rodas de 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Estamos solicitando a você a autorização para que o menor pelo qual você é responsável 

participe da pesquisa: “O Filme Infantil com Audiodescrição: a leitura da criança cega no contexto 

escolar”, que tem como pesquisador responsável a Profa. Jane Cleide Bispo dos Santos Silva.  

Esta pesquisa pretende analisar as contribuições que a audiodescrição do filme infantil 

proporciona na atribuição de sentidos por parte da criança cega em contexto escolar.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a sua relevância social e cultural no que diz 

respeito à importância da participação efetiva e prazerosa do aluno com deficiente visual na 

perspectiva da inclusão escolar e social contribuindo para o seu desenvolvimento em diversas áreas 

da sua vida.  

Caso você decida autorizar, ele(a) deverá participar de sessões fílmicas com filmes infantis 

que possuem o recurso da audiodescrição e de rodas de conversas para a exposição do que 

entenderam e assim mediarmos a interação da criança com deficiência visual. Durante a exibição dos 

filmes infantis e da realização das rodas de conversa serão utilizados gravador de voz e de imagens 

de acordo com o expresso nos termos de autorização para o uso de imagens (fotos e vídeos). 

Durante a realização das sessões fílmicas de filmes infantis e das rodas de conversa, a 

previsão é de que não haverá riscos, sendo considerado seguro, uma vez que a criança estará na 

escola.  

Os procedimentos (sessões de filmes infantis com audiodescrição e rodas de conversas) 

propostos durante a pesquisa não acarretarão desconforto ao participante, e ele(a) poderá ter como 

benefício o desenvolvimento e fortalecimento do seu entendimento e compressão da história 

apresentada, a ampliação do vocabulário e troca de experiência no processo de aprendizagem.  

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Jane 

Cleide Bispo dos Santos Silva, para o número telefônico (84) 9 9992-8989. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum 

prejuízo para você e para ele(a). 

 

 



 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES    

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

Os dados que ele(a) irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa 

identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se ele(a) sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, ele(a) será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 

620 – Petrópolis - Espaço João Machado - 1º Anda - Prédio Administrativo – CEP 59.012-300 

Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Jane Cleide Bispo dos Santos Silva. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Eu, ____________________________________________, representante legal do 

menor ____________________________________________, autorizo sua participação na pesquisa 

“O Filme Infantil com Audiodescrição: a leitura da criança cega no contexto escolar”. 

 Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os 

objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, 

desconfortos e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele(a) e também por ter compreendido 

todos os direitos que ele(a) terá como participante e eu como seu representante legal. 

Autorizo, ainda, a publicação das informações fornecidas por ele(a) em congressos e/ou 

publicações científicas, desde que os dados apresentados não possam identificá-lo(a). 

  

Natal, _____ de __________ de _______ 

 

______________________________________ 

          Assinatura do representante legal 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 



 
 

           EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

                    HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES    

                           GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “O Filme Infantil com Audiodescrição: a leitura 

da criança cega no contexto escolar”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal, _____ de __________ de _______ 

 

 

____________________________________ 

  Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA – SEEC 

ESCOLA ESTADUAL VALE DO PITIMBU 

RUA JUSCELINO KUBITSCHEK S/Nº PITIMBU - NATAL/RN 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Por ter sido informada verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia da pesquisa intitulada “O Filme Infantil com Audiodescrição: a leitura da 

criança cega no contexto escolar”, da pesquisadora responsável Jane Cleide Bispo 

dos Santos Silva, e coordenada pelo Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves, concordo 

em autorizar a realização da(s) etapa(s) de levantamento e coleta de dados nesta 

Instituição que represento. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo 

da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima 

citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas propostas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS e 

suas complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de 

retirar minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

Natal, ____ de_________de ______. 

 

                                _____________________________ 

                       Karla Patrícia de Araújo Silva 

                                       Diretora 



 
 

APÊNDICE C – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Mediante este termo eu, Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves e minha orientanda Jane 

Cleide Bispo dos Santos Silva, nos comprometemos a guardar sigilo absoluto sobre os dados 

coletados na Escola Estadual Vale do Pitimbu, os quais serão utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada “O Filme Infantil com Audiodescrição: a leitura da criança cega no contexto 

escolar”, durante e após a conclusão da mesma. 

Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução do 

projeto em questão. 

Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Nata, ____ de _____________ de _______. 

 

 

_____________________________________ 

Jane Cleide Bispo dos Santos Silva 

Pesquisadora Responsável 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

Orientador 



 
 

APÊNDICE D – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ___________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O Filme Infantil com Audiodescrição: a 

leitura da criança cega no contexto escolar” poderá trazer e, entender especialmente 

os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, esta ciente da 

necessidade da gravação da entrevista da criança pela qual sou responsável, 

_______________________________ , AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves e Jane Cleide Bispo dos Santos 

Silva a realizar a gravação da entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 

pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição da gravação; 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas científicas, congressos e jornais; 

3. A identidade da criança não será revelada em nenhuma das vias de 

publicação das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá 

ser feita mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 

da pesquisadora responsável pela pesquisa Jane Cleide Bispo dos Santos Silva e 



 
 

pelo coordenador da pesquisa Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves e após esse 

período, serão destruídos; 

6.Serei livre para interromper a participação da criança na pesquisa a 

qualquer momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha 

entrevista. 

 

 

Natal, _____ de _______________ de __________. 

 

 

 

_____________________________________ 

Responsável pelo(a) participante da pesquisa 

 

 

 

_____________________________________ 

Jane Cleide Bispo dos Santos Silva 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

Orientador 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE E – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E 

VÍDEOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

 

Eu,________________________________________________, AUTORIZO a 

pesquisadora responsável Jane Cleide Bispo dos Santos Silva e o Prof. Dr. Jefferson 

Fernandes Alves, coordenador da pesquisa intitulada: “O Filme Infantil com Audiodescrição: 

a leitura da criança cega no contexto escolar”  a fixar, armazenar e exibir a imagem da 

criança pela qual sou responsável _________________________________ por meio de 

fotografias ou vídeos com o fim específico de inseri-las nas informações que serão geradas 

na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais. 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso das imagens para os fins 

aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o anonimato da criança. Qualquer outra 

forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

A pesquisadora responsável Jane Cleide Bispo dos Santos Silva, assegurou-me 

que os dados serão armazenados em meio digital de forma protegida, sob sua 

responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper a participação da criança 

na pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse das imagens. 

 

 



 
 

Natal, _____ de _______________ de _________. 

 

 

_____________________________________ 

Responsável pelo(a) participante da pesquisa 

 

 

_____________________________________ 

Jane Cleide Bispo dos Santos Silva 

Pesquisadora Responsável 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE F – OFÍCIO AO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

À: Direção do CAP Centro de Apoio Pedagógico Especializado: 

  

Eu, Jefferson Fernandes Alves, Professor Doutor vinculado ao Departamento de Práticas 

Educativas e Currículo, do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, nos cursos de graduação e pós-graduação, solicito autorização para a realização em sua 

instituição da pesquisa de campo da mestranda Jane Cleide Bispo dos Santos Silva, vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN e sob minha orientação.  

A pesquisa conduzida pela estudante é intitulada “O Filme Infantil com Audiodescrição: a 

leitura da criança cega no contexto escolar”, tendo como objetivo investigar a audiodescrição do filme 

infantil na atribuição de sentidos por parte da criança cega em contexto escolar, que vem sendo 

realizada junto a uma criança com deficiência visual (cegueira)  vinculada a rede estadual de ensino e 

a esta instiuição. O projeto de pesquisa esta em vias de ser submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte visando atender aos princípios vigentes 

da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/2012 que trata da Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos. 

Uma vez que as contribuições almejadas com os resultados do projeto de pesquisa ora 

apresentado encontram-se em consonância com os objetivos do trabalho realizado pela CAP Centro 

de Apoio Pedagogico Especializado, no sentido de ofertar subsídios para programas que promovam a 

inclusão, o bem-estar e a qualidade de vida das crianças com deficiência visual, acreditamos que 

esta instituição possa ser uma importante parceira no que se refere à oferta de espaço para a 

realização de coleta de dados junto à participante da pesquisa.  

Antecipadamente agradecemos a colaboração e estamos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Natal,_____de ____________de ______ 

 

_________________________________________________ 

Prof. Dr. Jefferson Fernandes Alves 

Mat. 1149574 



 
 

APÊNDICE G – PLANEJAMENTO DA 1ª OFICINA 

 

       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 

 

1ª Oficina – The Present: a emergência de imagens e de vozes 

 

Local: Escola Estadual Vale do Pitimbu. 

Natal, 18/11/2017 

 

Objetivos para a Pesquisadora: 

 Desenvolver, de forma colaborativa, uma proposta pedagógica 

mediada por filmes infantis com audiodescrição, contemplando alunos com e sem 

deficiência visual (uma aluna cega); 

 Observar o envolvimento e participação dos alunos durante a oficina; 

 Estimular na roda de conversa o diálogo sobre a compreensão da 

leitura feita do filme exibido; 

 Refletir sobre o papel da audiodescrição na atribuição de sentidos por 

parte todos os alunos, com e sem deficiência visual, considerando a apreciação dos 

filmes infantis, em contexto escolar.  

Objetivos para os alunos: 

 Apreciar o filme “The Present”; 

 Participar da oficina em todas as atividades propostas; 

 Conhecer a audiodescrição como procedimento de acessibilidade. 

 

Sequência didática: 

1º Momento:  

Iniciar o momento perguntando quem foi para ao cinema no passeio da 

escola e/ou em outro momento. Explicar para a turma o que vai acontecer e 

estabelecer os combinados.  



 
 

Na primeira sessão, todos os alunos estarão usando vendas e assistirão o 

curta-metragem “The Present” sem a audiodescrição. Após a exibição, abriremos 

para uma roda de conversa. A princípio com questionamentos direcionados com o 

intuito de estabelecer uma relação dialógica entre os sujeitos envolvidos. 

Perguntas norteadoras:  

 O que vocês entenderam no filme? 

 Onde aconteceu a história (onde os personagens estavam)? 

 Quem eram os personagens da história? 

 Quem pode me dizer como era o menino? E o cachorro? 

As perguntas sempre feitas para todo o grupo, alunos sem e com 

deficiência. 

 

 2º Momento:  

Pedir que todos novamente coloquem as vendas para assistirmos o filme 

com a audiodescrição. 

Ao terminar, pedir que retirem as vendas. Explicar que agora cada um vai 

representar com desenho o que entendeu ou o que lhe chamou a atenção na 

história. Explicar a técnica e entregar o material (prancha adaptada, folha peso 40 e 

lápis grafite Hb). Desenhos finalizados, pedir que eles apresentem para o grupo e 

para a aluna com deficiência visual que fará a leitura tátil (explorar) de cada 

desenho. 

 

3º Momento:  

Agora vamos assistir sem as vendas e com audiodescrição. 

Para finalizar, abriremos para discussão. 

Perguntas norteadoras:  

 Vocês tiveram a oportunidade de assistir o mesmo filme de duas 

formas, com e sem a audiodescrição. Qual foi a que mais ajudou a entender a 

história? 

Dependendo das respostas perguntar por quê? 

 E então, a cena aconteceu aonde vocês realmente imaginaram? 

 Como vocês imaginavam o menino e o cachorro?  

 



 
 

 RECURSOS: Curta metragem (The Present), notbook, sistema de 

multimídia (Datashow), caixa de som, venda, prancha adaptada, lápis grafite – HB, 

papel peso 40g. 

 

AVALIAÇÃO: Observaremos a participação de todos os alunos, tanto os 

sem como a com deficiência visual, na exibição dos filmes, na participação nas 

dinâmicas e vivências e na discussão na rode de conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE H – PLANEJAMENTO DA 2ª OFICINA 

 

 

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 

 

2ª Oficina – No seu lugar: a relação eu-outro 

 

Local: Escola Estadual Vale do Pitimbu. 

Data:  08/12/2017 

 

Objetivos para a Pesquisadora: 

 Desenvolver, de forma colaborativa, uma proposta pedagógica 

mediada por filmes infantis com audiodescrição, contemplando alunos com e sem 

deficiência visual (uma aluna cega); 

 Observar o envolvimento e participação dos alunos durante a oficina; 

 Estimular na roda de conversa o diálogo sobre a compreensão da 

leitura feita do filme exibido; 

 Refletir sobre o papel da audiodescrição na atribuição de sentidos por 

parte de alunos com e sem deficiência visual, considerando a apreciação dos filmes 

infantis, em contexto escolar.  

 

Objetivos para os alunos: 

 Apreciar o filme “No seu lugar”; 

 Participar da oficina em todas as atividades propostas; 

 Expressar coletivamente suas ideias sobre o filme assistido. 

 

Procedimento: 

1º Momento:  

Acolher e explicar para a turma o que vai acontecer e estabelecer os 

combinados. 



 
 

Na primeira sessão, todos os alunos estarão usando vendas e assistirão o 

filme “No seu lugar”, uma pequena parte do filme (início) com a audiodescrição e em 

seguida dar continuidade sem a audiodescrição. Após a exibição, abriremos para 

uma roda de conversa. A princípio com questionamentos direcionados com o intuito 

de estabelecer uma relação dialógica entre os sujeitos envolvidos. 

Perguntas norteadoras:  

 O que vocês entenderam? 

 Quem eram os personagens da história? 

 Quem pode me dizer como eram os personagens? 

 Onde aconteceu a história (onde os personagens estavam)? 

As perguntas sempre feitas para todo o grupo, mas sempre fazendo com 

que, a aluna cega, se envolva no diálogo. 

 

2º Momento:  

Nesse momento, todos deveram colocar as vendas para assistimos o 

mesmo filme (completo), agora com a audiodescrição. 

Abriremos para discussão (roda de conversa). 

Perguntados norteadoras:  

 Vocês tiveram a oportunidade de assistir o mesmo filme de duas 

formas, sem e com a audiodescrição. Qual foi a que mais ajudou a entender a 

história? 

Dependendo das respostas perguntar por quê? 

 Para vocês, em que a audiodescrição contribuiu? 

 Quais passagens do filme vocês não tinham entendido/percebido 

antes, sem audiodescrição, e que depois com o recurso passaram a compreender?  

 

3º Momento:  

***Seguiremos com as vivências.  

Explicar como vai ser o procedimento. Iremos realizar atividades do dia a 

dia, como os personagens da história. Os alunos que forem participar da prática 

serão vendados e provocados a realizarem atividades do cotidiano, como se 

alimentar e se movimentar no ambiente. 



 
 

A aluna cega, também mostrará para a turma como ela faz para realizar 

todas as atividades propostas para os demais alunos. 

O material da vivência não ficará exposto para a turma. Só será visto no 

momento da vivência de cada um. Todos os alunos estarão visualizando, apenas os 

participantes estarão vendados. 

Finalizaremos com a discussão final. 

 

Vivência 1 – Sentindo na pele. 

Nesta vivência os alunos participantes estarão vendados e vão realizar uma 

atividade da nossa rotina diária, vão se alimentar fazendo uso de utensílios que 

compõe a mesa na hora das refeições, além de degustarem os alimentos. Mostrarão 

para todos como poderão fazer para comer e beber usando copo, jarra, e talheres 

sem fazer uso da visão. 

Será montada duas mesas com os objetos para a refeição e as duplas 

estarão vendadas. Quando os alunos que não tem a deficiência visual finalizarem, a 

aluna cega irá também realizar o mesmo procedimento para que todos possam 

refletir e dialogar.  

Antes de iniciarmos a conversa será o momento de assistir ao filme com 

audiodescrição e sem usar as vendas. 

Perguntados norteadoras:  

 Vocês assistiram ao filme, e vivenciaram situações como a menina da 

história e Sandy (aluna da sala). O que sentiram? 

 Como foi realizar atividades sem enxergar?  

 Quais os desafios/dificuldades? 

 

Vivência 2 – O cego e o Guia. 

Na vivência o Cego e o Guia, faremos duplas e cada um terá a oportunidade 

de ser o guia e também o cego (está usando a venda). As duplas se movimentarão 

pelos diversos espaços da escola acompanhados pela pesquisadora e a equipe da 

organização. Quem é o cego na primeira e o guia na segunda, sempre iniciaremos e 

finalizamos o percurso nos mesmo lugares.  

Percorreremos a área de circulação (refeitório e secretária da escola), o 

areal, a frente e lateral da escola... 



 
 

Ao final das duas vivências voltarem para a sala da oficina para então 

provocar momentos de reflexão sobre como está no lugar da pessoa com deficiência 

visual e a importância das relações interpessoais para que possa se estabelecer e 

fortalecer a amizade e atitude de cooperação entre os pares e assim estimular e 

praticar a inclusão no contexto escolar e social. 

 

4º momento: 

Roda de conversa para finalizar todos os acontecimentos da segunda 

oficina. 

Perguntados norteadoras:  

 Como foi está na condição de uma pessoa com deficiência visual. O 

que sentiram? 

 Como foi andar pela escola sem enxergar nada dependendo de uma 

outra pessoa?  

 Quais foram os desafios/dificuldades? 

As perguntas sempre feitas para todo o grupo, mas sempre fazendo com 

que, a aluna cega, se envolva no diálogo. 

 

 

RECURSOS: Filme “No se lugar”, notbook, sistema de multimídia 

(Datashow), caixa de som, vendas de tecido, objetos para a vivência (prato, copo, 

jarro, talheres, alimento). 

AVALIAÇÃO: Observaremos a participação de todos os sujeitos envolvidos 

na pesquisa, durante a exibição do filme, na vivência e na discussão na rode de 

conversa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE I – PLANEJAMENTO DA 3ª OFICINA 

 

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 

 

3ª Oficina –Taí...ó! Uma aventura na lagoa: o corpo que ler 

 

Local: Escola Estadual Vale do Pitimbu. 

Data:09/12/2017 

 

Objetivos para a Pesquisadora: 

 Desenvolver, de forma colaborativa, uma proposta pedagógica 

mediada por filmes infantis com audiodescrição, contemplando alunos com e sem 

deficiência visual (uma aluna cega); 

 Observar o envolvimento e participação dos alunos durante a oficina; 

 Estimular na roda de conversa o diálogo sobre a compreensão da 

leitura feita do filme exibido; 

 Refletir sobre o papel da audiodescrição na atribuição de sentidos por 

parte de alunos com e sem deficiência visual, considerando a apreciação dos filmes 

infantis, em contexto escolar.  

Objetivos para os alunos: 

 Apreciar o filme “Taí...ó! Uma aventura na lagoa”; 

 Participar da oficina em todas as atividades propostas. 

 

Procedimento: 

1º Momento:  

Acolher e explicar para a turma o que vai acontecer e estabelecer os 

combinados. 

Na primeira sessão, todos os alunos estarão usando vendas e assistirão o 

filme “Taí...ó! Uma aventura na lagoa” sem a audiodescrição. Após a exibição, 

abriremos para uma roda de conversa. A princípio com questionamentos 



 
 

direcionados com o intuito de estabelecer uma relação dialógica entre os sujeitos 

envolvidos. 

Perguntas norteadoras:  

 O que vocês entenderam? 

 Quem eram os personagens da história? 

 Quem pode me dizer como eram os personagens? 

 Onde aconteceu a história (onde os personagens estavam)? 

As perguntas sempre feitas para todo o grupo, mas sempre fazendo com 

que, a aluna cega, se envolva no diálogo. 

 

2º Momento:  

Nesse momento, todos deveram colocar as vendas para assistimos o 

mesmo filme, agora com a audiodescrição. 

Abriremos para discussão (roda de conversa). 

Perguntados norteadoras:  

 Vocês tiveram a oportunidade de assistir o mesmo filme de duas 

formas, sem e com a audiodescrição. Qual foi a que mais ajudou a entender a 

história? 

Dependendo das respostas perguntar por quê? 

 Para vocês, em que a audiodescrição contribuiu? 

 Quais passagens do filme vocês não tinham entendido/percebido 

antes, sem audiodescrição, e que depois com o recurso passaram a compreender?  

3º Momento:  

Agora, depois das discussões, assistiremos o filme com audiodescrição sem 

as vendas. 

***Seguiremos com o jogo sensorial.  

De olhos vendados todos os alunos passaram por um tapete, cortina (feita 

de faixa de TNT), e estímulos sensoriais (vento, pisar em substância mole, picadas 

com palito de dente, gotas de água, sons), cheiro. Situações que remetem a 

acontecimento do filme. 

A substância mole pode ser massinha de modelar caseira ou água (a água 

pode estar gelada ou em temperatura ambiente). As gotas de água serão 



 
 

arremessadas de um galho de planta e o cheiro no ar, aromatizante. O vento será 

usado um pequeno ventilador.  

Nesse dia, eles assistiram ao filme na sala de aula e o jogo sensorial será 

realizado em outra sala (sala de informática), para que os alunos não vejam o 

ambiente pronto. 

Finalizaremos com a discussão final. 

Perguntados norteadoras:  

 Como foi estar sem a condição de enxergar e ao mesmo tempo sentir 

tantas coisas diferente? 

 Conseguiram sentir, perceber e identificar tudo o que aconteceu aqui? 

 Vocês conheceram e assistiram filmes sem e com a audiodescrição. O 

que vocês poderiam estar colocando que defina essa experiência?  

 

RECURSOS: Filme “Taí...ó! Uma aventura na lagoa”, notbook, sistema de 

multimídia (Datashow), caixa de som, vendas, tapete sensorial, borrifador com 

aromatizante, palito de dente, ventilador... 

 

AVALIAÇÃO: Observaremos a participação de todos os sujeitos envolvidos 

na pesquisa, durante a exibição do filme, o jogo sensorial e na discussão na rode de 

conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

APÊNDICE J – ROTEIRO PARA CARACTERIZAÇÃO DA 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 

 

 

Roteiro para caracterização da escola 

 

 

 

Dados para caracterização da escola:                  Natal: ____/____/_______ 

 

Nome da escola:_________________________________________________ 

Dados de fundação: _____________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Diretor (a): 

Vice-diretor (a): 

 

Documentos 

Regimento escolar: 

Proposta político pedagócica (PPP): 

Outros documentos orientadores , quais:  

 

Estrutura física da escola: 

Turnos de funcionamento: 

Turnos de funcionamento 

Nº de alunos matriculados: 

Faixa etária dos alunos atendidos: 

Modalidades/Níveis de ensino: 



 
 

Recursos didáticos e tecnológicos 

 

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): 

 

Formação dos professores:  

 

Graduação  Especialização 

Mestrado  Doutorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

APÊNDICE K – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM O 

PROFESSOR 

 

 

 

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 

 

 

Entrevista com professor 

 

Em: _____/_____/________ 

 

1. Dados de identificação e de formação: 

a) Nome:______________________________________________________ 

b) Idade:______________________________________________________ 

c) Sexo:______________________________________________________ 

d) Endereço residencial: _________________________________________ 

e) Formação: __________________________________________________ 

              Curso: ________________________________________________ 

              Ano de conclusão:_______________________________________ 

              Pós-graduação: _________________________________________ 

              Curso(s) de aperfeiçoamento: ______________________________ 

              Qual(is)? _______________________________________________ 

 

2. Experiência profissional: 

a. Anos de docência: _____________________________________________ 

b. Locais onde exerceu/exerce à docência: ____________________________ 



 
 

c. Experiência com educação inclusiva: _______________________________ 

Onde: __________________________________________________ 

Quando: ________________________________________________ 

Com quais tipos de NEE? __________________________________ 

O que é inclusão escolar? __________________________________ 

Esse ano você tem alunos com NEE na turma? _________________ 

Quais as deficiências? _____________________________________ 

d. Conte um pouco sobre esses alunos. 

e. Quais suas maiores conquistas e desafios com a turma? 

 

3. Prática pedagógica: 

a. Como é a rotina de sua turma: 

 

4. Trabalho com Filme: 

a. Como? 

b. Quando? 

c. O que é trabalhado? 

d. Que material é utilizado? 

e. Você faz de filme com audiodescrição? 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A – DESENHO DOS ALUNOS DURANTE A OFICINA 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 


