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RESUMO 

 

A Ciência da Informação (CI) tem buscado entender como a informação é utilizada e 

compreendida em nossa sociedade. Com o desenvolvimento tecnológico, esta ganha uma 

dimensão ainda mais abrangente, possibilitando que um maior número de pessoas tenha acesso 

ao conhecimento, inclusive as pessoas com deficiência. A Tecnologia Assistiva (TA) tem 

contribuído para possibilitar formas de acesso à informação para estas pessoas. No estado de 

Sergipe a Coordenadoria de Apoio Educacional a Pessoa com Deficiência (COEPD), tem por 

finalidade auxiliar que esses indivíduos possam se habilitar em tecnologias apropriadas, para 

interagir com o conhecimento. Diante do debate sobre inclusão social e construção de uma 

sociedade mais inclusiva, destacamos a linguagem das Histórias em Quadrinhos, bem cultural 

muito utilizado, mas pouco acessível para a pessoa cega. Assim, este estudo tem como objetivo 

geral compreender a contribuição da TA para que a pessoa com deficiência visual tenha acesso 

a linguagem das Histórias em Quadrinhos com autonomia. Como metodologia foi utilizada uma 

abordagem qualitativa com enfoque na fenomenologia, sendo realizado um estudo exploratório, 

na perspectiva da pesquisa participante, tendo como universo a COEPD. Concluímos que as 

Histórias em Quadrinhos podem se tornar acessíveis ao público cego utilizando recursos 

possibilitados pela TA, bem como a escrita Braille, a impressão em alto relevo e a descrição 

das imagens, sendo que utilizando a proposta de acessibilidade com base no desenho universal 

a leitura compartilhada se tona possível à toda diversidade humana.  

Palavras-chave: acessibilidade. deficiência visual. histórias em quadrinhos. inclusão. 

tecnologia assistiva.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Information Science (IC) has sought to understand how information is used and understood in 

our society. With technological development, it gains an even broader dimension, enabling a 

greater number of people to have access to knowledge, including people with disabilities. 

Assistive Technology (AT) has contributed to provide ways of accessing information for these 

people. In the state of Sergipe, the Coordination of Educational Support for Persons with 

Disabilities (COEPD) is intended to help these individuals to be trained in appropriate 

technologies to interact with knowledge. Faced with the debate on social inclusion and the 

construction of a more inclusive society, we highlight the language of comic books, a cultural 

asset that is widely used, but not very accessible to the blind person. Thus, this study has as 

general objective to understand the contribution of AT for the visually impaired person to have 

access to the language of Comics with autonomy. As a methodology, a qualitative approach 

with a focus on phenomenology was used, and an exploratory study was carried out, from the 

perspective of participant research, having the COEPD as the universe. We conclude that the 

Comics can become accessible to the blind public using resources made possible by AT, as well 

as Braille writing, high relief printing and image description, using the accessibility proposal 

based on universal design for reading shared, if possible, to all human diversity. 

Keywords: accessibility. visual impairment. comics. inclusion. assistive technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A humanidade tem sua história marcada pelos avanços tecnológicos e pelo 

desenvolvimento de técnicas para garantir sua sobrevivência e predomínio em relação à 

natureza. Porém, ficamos impressionados com o rápido desenvolvimento da tecnologia pelo 

qual passamos nos últimos anos, onde uma informação atinge um grande número de pessoas de 

forma imediata, bem como a disseminação de informações visuais decorrentes das novas 

possibilidades de sua reprodução. 

Impressoras de alta capacidade reproduzem imagens coloridas em papéis de 

tamanhos variados. Quando saímos, vemos informações em cartazes e outdors por todos os 

lados. Em nossa casa, recebemos informações visuais nos rótulos dos produtos que 

consumimos, na tela da televisão, do computador e do celular. Consequentemente, o avanço 

tecnológico tem facilitado de modo progressivo a participação social de pessoas com deficiência 

ou dificuldade para interagir socialmente. No entanto, para a pessoa com deficiência visual, 

mais especificamente para a pessoa cega, o acesso aos conteúdos e significados da linguagem 

visual permanece muitas vezes inacessível. Avanços recentes permitem grande interação com 

fontes digitais. Os recursos em áudio como audiolivros e leitores de tela, embora contribuam 

grandemente para a informação e conhecimento dessas pessoas, não lhes proporciona a 

compreensão do registro escrito, com seus sinais de acentuação e de pontuação.  

A Ciência da Informação (CI), tem buscado em sua área de abrangência, entender 

como a informação é utilizada e compreendida na sociedade, sendo esta de extrema importância 

em nosso cotidiano. Com o desenvolvimento tecnológico, a informação ganha uma dimensão 

ainda mais abrangente, possibilitando um maior número de pessoas a terem acesso ao 

conhecimento. 

A informação ganha, portanto, uma amplitude de responsabilidade social a qual nos 

impulsiona à necessidade de repensar sobre nossa própria condição humana e nos reavaliar 

enquanto sociedade, pois se faz preciso gerir o excesso de informação e projetar o que queremos 

para o futuro. Um dos pontos essenciais nessa discussão é uma sociedade inclusiva, sendo que, 

através da informação disponibilizada pelas novas tecnologias, podemos ampliar o acesso ao 

conhecimento para pessoas que antes não as possuíam. Esse debate sobre inclusão é tão recente 

e inevitável, quanto à evolução das tecnologias que dinamiza a informação de maneira rápida e 

intensa, sendo uma das questões que devem ser discutidas e repensadas nas formas de gerir a 

mesma. 
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As pessoas com deficiência tiveram muitos ganhos com o desenvolvimento 

tecnológico, desde órteses que auxiliam em algumas de suas dificuldades, até o acesso a 

informação, por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), criando 

oportunidades para que essas pessoas possam se desenvolver com plenitude.  

Com esse conjunto de recursos que é denominado como Tecnologia Assistiva 

(TA)1, a humanidade propicia o pleno exercício da cidadania a pessoas que têm necessidades 

informacionais diferenciadas. Isso é um ganho para todos, já que cria oportunidades de maior 

produção de conhecimento e protagonismo social. A TA tem acrescentado várias possibilidades 

de participação e conhecimento a pessoas com todo tipo de deficiência. Destacamos, dentre as 

diversas deficiências, a deficiência visual, cujo tem um bom relacionamento com a TA. Para a 

pessoa com deficiência visual, o Sistema de Escrita em Braille redimensiona o acesso à 

informação, bem como os vários recursos que vem sendo disponibilisados por meio dos 

computadores para que estas pessoas interajam com a informação. 

O Estado de Sergipe, dispõe de uma Coordenadoria de Apoio Educacional a Pessoa 

com Deficiência (COEPD), unidade orgânica ligada ao Departamento de Educação Básica 

(DEB), da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (SEMED), que funciona como órgão 

operacional desta secretaria (PREFEITURA DE ARACAJU, 2013, p. 13). Esta coordenadoria 

teve sua origem a partir do projeto de Centro de Apoio Pedagógico (CAP), em 1998, que tem 

por finalidade auxiliar o deficiente visual a se habilitar em tecnologias apropriadas para que 

possa interagir com o conhecimento, desde a leitura e escrita em Braille à aprendizagem do uso 

de computador e celular com programas adaptados (MEC/SEESP, 1997; MEC/ SEESP/ 

ABEDEV, 2000). 

Diante disso, este trabalho investigou a seguinte questão de pesquisa: Como a TA 

pode contribuir para redimensionar a linguagem das Histórias em Quadrinhos, tornando-as 

acessíveis a pessoa com deficiência visual?  

A questão parte da observação de que a pessoa com deficiência também vivencia o 

mundo de informação, porém necessita de recursos que lhes promovam acessibilidade com 

autonomia. A TA traz uma diversidade de possibilidades para que a pessoa cega possa interagir 

de forma dinâmica com o mundo da informação através da escrita Braille, de sistemas de 

leitores de tela, de recursos acessíveis no uso do celular, de audiolivros, entre outros, no entanto, 

 
¹ O termo Tecnologia Assistiva é utilizado para definir a tecnologia que promove possibilidades funcionais à 

pessoas com deficiência, sendo desde recursos simples, como engrossar um lápis com material emborrachado, até 

equipamentos mais complexos como órteses, tabletes ou softwares. Deste modo, são recursos e serviços que 

contribuem para o desenvolvimento da aprendizagem, autonomia e independência dos indivíduos que dela 

necessitam (BRASIL, 2009). 
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o acesso à leitura de Histórias em Quadrinhos na maioria das vezes é apresentado apenas através 

da descrição.  

Acreditamos que este tema é pertinente pelo fato de que a inclusão social de todas 

as diferenças tem sido um assunto recorrente nos últimos anos, sendo que a TA traz uma 

variedade significativa de acessibilidade para a pessoa com deficiência visual. Quanto ao campo 

empírico escolhido para a aplicação experimental dessa pesquisa, escolhemos a COEPD que é 

um local de apoio em relação ao acesso ao conhecimento por esse público, sendo as Histórias 

em Quadrinhos um bem cultural de uso constante na sociedade, cuja linguagem híbridada 

visual-verbal ainda se configura de forma inacessível a estes indivíduos. 

Nessa direção, o objetivo geral centra-se em compreender a contribuição da TA 

para que a pessoa com deficiência visual tenha acesso a linguagem das Histórias em Quadrinhos 

com autonomia. 

Para tanto, faz-se mister elencar alguns objetivos específicos que permitirão 

alcançar o referido objetivo geral, a saber: 

1. Verificar como a TA colabora para a inclusão social da pessoa com deficiência 

visual na sociedade; 

2. Desvelar como as pessoas com deficiência visual são estimuladas para a 

percepção tátil na COEPD e em seus processos de leitura; 

3. Identificar aspectos relacionados à abordagem da linguagem visual e a adaptação 

para as Histórias em Quadrinhos acessíveis ao público com deficiência visual. 

Ao longo do trabalho, iremos discorrer sobre a sociedade da informação, a CI e seus 

paradigmas. Também sobre o debate atual de inclusão social, da TA e da deficiência visual 

dentro deste contexto. Bem como, os aspectos relacionados ao Sistema de Escrita em Braille, 

sua reprodução e possibilidades de tornar as Histórias em Quadrinhos acessíveis ao público 

cego. Por fim, serão esclarecidos detalhadamente os aspectos metodológicos e procedimentos 

da pesquisa, como também apresentado o diagnóstico realizado diante de nosso objeto de 

estudo.  

Para fundamentação teórica, foram elencadas as obras de especialistas como Carlos 

Alberto Araújo (2018), Rafael Capurro (2003, 2007) na discussão sobre a CI; Manuel Castells 

(2020), Odílio Aguiar(2007), que nos levam a compreender como a sociedade tem se 

modificado diante do desenvolvimento das tecnologias de informação; Rita de Cácia Santos 

Souza(2017) na fundamentação da história sobre a inclusão; Oswaldo F. de Almeida Júnior 

(2009, 2015), com ênfase no desenvolvimento de competências e no processo de mediação da 

informação; Teófilo Galvão Filho (2006, 2011) na discussão sobre Tecnologia Assistiva; Maria 



17 

 

Teresa Eglér Mantoan (2004, 2015) no debate sobre inclusão; Will Eisner (1989), Scott 

McCloud (1995) na definição sobre o que é Histórias em Quadrinhos; Waldomiro Vergueiro 

(2012,2017) e Valéria Aparecida Bari (2012, 2015) na discussão do potencial educativo e da 

formação de leitores, assim como na aplicabilidade direta das Histórias em Quadrinhos como 

recurso didático-pedagógico; Carletto e Cambiaghi (2016) no embasamento sobre o desenho 

universal; entre outros autores citados. 

Este estudo está pautado em uma pesquisa qualitativa com enfoque de abordagem 

de tendência fenomenológica, já que pretendeu-se investigar a contribuição da TA para que a 

pessoa com deficiência visual tenha acesso a linguagem das Histórias em Quadrinhos com 

autonomia, o que implica em verificar como as pessoas têm interagido com estas tecnologias, 

fatos e vivências que levam a necessidade desta discussão, bem como os significado atribuídos 

a este fenômeno. Nesta perspectiva, fizemos um estudo exploratório à vista de desenvolver um 

conhecimento acerca deste tema pouco explorado e uma pesquisa participante considerando 

nosso campo empírico, a COEPD, os sujeitos participantes e o fato de que a comunidade 

participou e colaborou com contribuições a respeito das análises referentes a adequação da 

linguagem em quadrinhos para o público cego. 

Diante de toda a discussão sobre a acessibilidade e inclusão das pessoas que 

requerem adequações em suportes informacionais, pensar na acessibilidade das Histórias em 

Quadrinhos para viabilizar acesso ao público com deficiência visual é fundamental, pois estas 

estão presentes desde a infância como recurso de incentivo à leitura e se configuram como bem 

cultural que circula na sociedade. Acredita-se que o resultado desta pesquisa ajudará a 

dimensionar como a TA pode contribuir a pessoa com deficiência visual a apropriar-se com 

autonomia da linguagem das Histórias em Quadrinhos.  

Na segunda seção, foi desenvolvido o referencial teórico, abordando questões 

relacionadas ao desenvolvimento tecnológico que leva a discutir sobre a sociedade da 

informação. Discorreu-se sobre a CI que, sob o paradigma social, vem a incluir as discussões 

sobre a sociedade inclusiva, a pessoa com deficiência visual, a produção de livros em Braille, a 

linguagem e as mídias das Histórias em Quadrinhos, as Tecnologias Assistivas e sua relação 

com a acessibilidade. 

Na terceira seção, foram pontuados aspectos metodológicos deste estudo, fazendo 

a caracterização da pesquisa; esclarecendo sobre o universo e os sujeitos; detalhando a coleta e 

procedimentos de análise dos dados, etapas da pesquisa, bem como considerações sobre a ética 

da pesquisa realizada.  
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Na quarta seção, foi elaborado o diagnóstico, no qual forneceu-se informações 

específicas sobre o campo empírico do estudo, a COEPD. O histórico sobre a sua fundação e 

funcionamento, esclarecendo sobre os serviços prestados, missão e valores abordados, sobre os 

usuários, fornecedores, recursos humanos e estrutura física. Também apresentou-se a análise 

do desempenho organizacional e da proposta de intervenção.  

A quinta seção trouxe detalhes sobre o produto criado a partir deste estudo, 

contendo descrições detalhadas do seu processo de planejamento, confecção e editorização. 

Neste, também pode-se visualizar algumas fotos de parte da construção e do uso de recursos 

proporcionados pela TA que possibilitam o acesso à informação. 

Na sexta seção, foram apresentados os resultados de intervenção e discussão, 

esclarecendo a constituição dos grupos sociais de observação. Para melhor compreensão a 

argumentação foi organizada em categorias que versam sobre o uso da TA na COEPD; 

dimensão da leitura para a pessoa com deficiência visual; e a contribuição da TA para a 

compreensão de leitura da linguagem das Histórias em Quadrinhos. Finalizando com a análise 

dos dados coletados. 

Nas considerações finais são apresentadas reflexões sobre a real possibilidade de 

proporcionar acesso às Histórias em Quadrinhos para o público cego. Ressaltou-se a 

importância da contribuíção da TA no processo de inclusão social, como também, buscou-se 

relacionar as descobertas da pesquisa aos objetivos pretendidos na mesma. Por fim, foram 

ressaltadas as considerações alcançadas após a intervenção realizada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A tecnologia demarca a história desde os primórdios da humanidade, facilitando a 

vida humana em diversas situações de sobrevivência e dando vantagens na exploração da 

natureza. Franco Cambi (1999, p. 57), ressalta que quando o ser humano conquista a posição 

ereta, torna-se capaz de liberar as mãos e as transformam em instrumento de múltiplo uso, 

modificando o homem em sua relação com a natureza e os preparando para o processo da 

cultura. 

Na medida em que os primeiros seres humanos vão descobrindo habilidades de 

produzir recursos que facilitavam a sobrevivência, desenvolvendo cultura e transmitindo seus 

saberes para as gerações subsequentes, vão “se diferenciando dos demais animais por ter a seu 

dispor duas notáveis propriedades: a possibilidade da comunicação oral e a capacidade de 

fabricação de instrumentos, capazes de tornar mais eficiente o aparato biológico” (LARAIA, 

1997, p. 28-29). No entanto, o que distingue o homem dos outros animais é justamente a 

capacidade linguística, de mediar informação e produzir cultura, na qual mesmo tendo que 

suprir às necessidades físicas, que são comuns a toda à humanidade, a maneira de satisfazê-las 

se diferencia (LARAIA, 1997, p.38). Para Bari (2015), “a linguagem falada, escrita, codificada, 

feita para acumular informações e conhecimento como tesouros intangíveis, está à disposição 

de toda a humanidade” (BARI, 2015, p. 46), mas para poder utilizá-los é presciso decoficar. 

Darcy Ribeiro (1998, p. 35) ao discutir as teorias da evolução sociocultural, em seu 

livro “O Processo Civilizatório” o destaca Lewis H. Morgan (1877) como o primeiro teórico a 

dividir três etapas gerais da evolução, 

 

tais são a selvageria, a barbárie e civilização, cada uma das quais subdividida em três 

idades: a inferior, a média e a superior. A partir da selvageria inferior, correspondente 

à economia de simples coleta de frutos, raízes e nozes, o homem alcançaria a etapa 

média, com o uso do fogo e a economia da pesca; e a superior, com a descoberta do 

arco e flecha. A barbárie tinha início com a cerâmica, desdobrando-se, na etapa média, 

com a domesticação de plantas e animais, a irrigação, a edificação de instrumentos de 

ferro. A civilização iniciar-se-ia com a escrita fonética (RIBEIRO, 1998, p. 35). 

 

Vê-se assim, a importância dos avanços tecnológicos para cada etapa em seu 

processo de evolução. A cada novo modo de vida, promovida por descobertas que facilitariam 

a sobrevivência e seu relacionamento com o meio, novas formas de vida se configuram, 

demarcando as etapas de evolução pelas quais o ser humano passa. Outros teóricos também 

discutiram questões relacionadas à evolução humana, porém Darcy Ribeiro (1998) enfatiza que:  
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a história das sociedades humanas nos últimos dez milênios pode ser explicada em 

termos de uma sucessão de revoluções e de processos civilizatórios através dos quais 

a maioria dos homens passa de uma condição generalizada de caçadores e coletores 

para diversos modos, mais uniformes do que diferenciados, de prover a subsistência, 

de organizar a vida social e de explicar suas próprias experiências (RIBEIRO, 1998, 

p. 40). 

 

Deste modo, mesmo que diferenciados em alguns aspectos, sejam culturais, 

políticos, entre outros, para este autor, a evolução humana se enquadra em “três ordens de 

imperativos – tecnológico, social e ideológico” (RIBEIRO, 1998, p.40). Destaca o caráter 

cumulativo do progresso tecnológico; as relações recíprocas entre o equipamento tecnológico 

empregado por uma sociedade em sua atuação sobre a natureza; como também a interação entre 

o esforço de controle da natureza e de ordenação das relações humanas e a cultura.  

Diante dos avanços tecnológicos alcançados pela humanidade, dado que as 

pequenas e grandes descobertas iam sendo popularizadas e as pessoas podiam usufruir de seus 

benefícios coletivamente, a informação tornou-se objeto de pesquisa e tem espaço primordial 

no debate acadêmico da atualidade. No entanto, apesar da popularização das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) ainda falta melhores condições para que as pessoas com 

deficiências que encontram dificuldades de acesso informacionais consigam adquirir esse 

cabedal de conhecimentos e experiências culturais.   

A popularização de determinado recurso tecnológico se dá devido à necessidade de 

uso em seu contexto e a informação diante da necessidade de registro da mesma. Deste modo,  

 

o uso da escrita desenvolveu a comunicação entre os homens permitindo-lhes derrubar 

barreiras que serviam de distanciamento entre grupos e sociedades, facilitou o 

intercâmbio de informação, preservar a memória, além de favorecer o 

desenvolvimento intelectual do ser humano (COSTA; SILVA; VILAÇA; 2013, p. 

124).  

 

Tempos depois, a popularização da escrita vai ganhando dimensão cada vez maior, 

seguindo com o surgimento de bibliotecas e o empenho em melhorar os materiais e meios de 

impressão, tendo então a criação do pergaminho, do papiro, do papel até os variados recursos 

tecnológicos aos quais temos acesso nos dias atuais para fazermos uma leitura (PUCHNER, 

2019; CASSON, 2018). 

Tendo em vista que as pessoas vão recebendo acesso ao conhecimento da leitura, a 

comunicação se amplia, possibilitando que um maior número de indivíduos interaja com as 

mais variadas informações. É interessante entender que: 
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o contexto social das interações comunicacionais na história humana pouco se 

modificou, até o século XV, quando predominaram as interações face a face. A partir 

do século XV ocorre não apenas a instituição de novas redes de transmissão, mas o 

surgimento de novas formas de interação e novos tipos de relacionamento social, com 

a difusão da imprensa e a dinamização do comércio e dos deslocamentos a ele 

relacionados. Com o surgimento de novos meios de comunicação, especialmente a 

partir do sec. XIX, a interação social passa a se dissociar do ambiente físico 

(ALMEIDA, 2007, p. 13). 

 

Essa mudança, no que se refere ao acesso à informação, especialmente ao que 

corresponde a se dissociar do ambiente físico, garante que pessoas antes excluídas pela 

sociedade tenham acesso garantido e participação social. Por essa razão, é necessário salientar 

que o paradigma físico da CI corresponde ao nascimento da TA. Neste ponto, a CI se apresenta 

como importante contribuidora em promover técnicas que eliminem ou amenizem barreiras 

encontradas no ambiente social. 

 

A Tecnologia Assistiva (TA) é fruto da aplicação de avanços tecnológicos em áreas 

já estabelecidas. É uma disciplina de domínio de profissionais de várias áreas do 

conhecimento, que interagem para restaurar a função humana. Tecnologia Assistiva 

diz respeito à pesquisa, fabricação, uso de equipamentos, recursos ou estratégias 

utilizadas para potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência 

(BRASIL, 2009, p. 12). 

 

Esta tecnologia tem contribuído muito para a inclusão da pessoa com deficiência na 

sociedade, tendo tido avanços significativos nos últimos anos. No entanto, são variadas as 

formas de recursos, desde os de baixo custo, muito usados como apoio para o processo de 

ensino-aprendizagem como os de alto custo, a exemplo dos computadores e tablets (BRASIL, 

2009). Visa atender a aspectos individualizados, com a finalidade de promover meios para que 

a pessoa com deficiência tenha resultados funcionais, contribuindo no serviço de reabilitação, 

educação, atuação funcional em sua vida pessoal e no acesso a informação. 

 

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, 2008, apud 

BRASIL, 2009, p. 9). 

 

Dentre as várias deficiências, destacamos a deficiência visual como uma das que 

tem adquirido possibilidades de relacionamento com o mundo da informação, principalmente 

desde que foi inventado o Sistema de Escrita Braille em 1825 que: 
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Com os 63 sinais, Louis Braille legou aos cegos um alfabeto tangível para todos os 

idiomas, de sinais para todas as ciências, de notações para todas as músicas; 

arrebentou as correntes das prisões da ignorância secular; abriu seus caminhos para 

todas as religiões; ofereceu-lhes meios para expressarem suas ideias, suas emoções, 

seus sentimentos; elevou-os à categoria de cidadãos ativos; fê-los exigir direitos e 

cumprir deveres, rejeitar a piedade infamante e a esmola que humilha; trouxe-lhes a 

felicidade de poderem viver e morrer como todos os homens e mulheres do mundo 

(CERQUEIRA, 2009, p. 25). 

 

A pessoa com deficiência visual, apresenta graus de visão que “abrangem um amplo 

espectro de possibilidades: desde a cegueira total, até a visão perfeita, também total. A 

expressão ‘deficiência visual’ se refere ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal” 

(GIL, 2000, p. 6). Sendo muitas informações adquiridas por meio da visão, a pessoa com 

deficiência visual acaba por apresentar uma série de dificuldades de absorver informações 

prejudicando em sua forma autônoma e independente de interagir socialmente. Porém, na 

atualidade, além da escrita no Sistema Braille, “há softwares que, com um sintetizador de voz, 

fazem a leitura do que aparece escrito na tela do microcomputador” (GIL, 2000, p. 49). O que 

não torna desnecessário a aprendizagem da escrita em Braille, pois esta se apresenta como a 

base da alfabetização e compreensão da linguagem escrita pela pessoa cega.  Além destes 

recursos citados: 

 

existem também equipamentos para imprimir o texto em braille, tanto para uso 

individual quanto para a produção de grandes tiragens de livros e revistas. [...] Porém, 

já há outros disponíveis, como por exemplo: reglete de mesa, terminal braille (display 

braille) e braille falado (minicomputador) (GIL, 2000, p. 50). 

 

Como foi dito, desde os primórdios, a tecnologia auxilia o ser humano em seus 

processos sociais e ideológicos, sendo elaborada e utilizada para resolver questões de ordem 

práticas na sua busca pela sobrevivência. Uma vez que, quando vai elaborando conhecimento, 

o ser humano vai buscando transmitir informações para que outros também às utilizem. Para 

Pinsky (2016), na antiguidade “cada geração tinha de encontrar formas de passar à outra o 

conjunto de conhecimento já adquiridos e codificados. Isso decerto, ocorria desde a 

humanização do homem” (PINSKY, 2016, p. 76), este autor, enfatiza que “o saber ia se 

tornando mais complexo, mais especializado, necessitando, portanto, de veículos adequados 

para a sua transmissão” (PINSKY, 2016, p. 76).  

Sabe-se que, mesmo depois da invenção da escrita, muitos anos se passaram para 

que a maioria das pessoas pudessem ter acesso a esse saber, podendo colher informações 

diversas com facilidade. No entanto, algumas questões devem ser analisadas, pois mesmo 

dispondo de tecnologias que facilitem o alcance das informações, nem todos tem acesso a estas, 
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e quando tem, não dispõe de condições de realizar uma análise crítica. Sendo assim, um dos 

objetivos da CI é buscar entender todas as nuances da informação na sociedade, sendo que 

apresenta um debate intenso em como definir um conceito específico: 

 

a) o primeiro conceito de informação na ciência da informação é mais restrito e está 

vinculado à sua dimensão material, física, sendo o fenômeno estudado a partir de uma 

perspectiva qualitativa e positivista; 

b) nos anos seguintes, tomou corpo um conceito um pouco mais amplo voltado para a 

dimensão cognitiva, sendo informação algo associado à interação entre dados (aquilo 

que existe materialmente) e conhecimento (aquilo que está na mente dos sujeitos), e 

seu estudo relacionando à identificação de significados, interpretações; 

c) por fim, as tendências contemporâneas implicam um grau maior de complexidade 

e abstração humana no âmbito de contextos socioculturais concretos (ARAÚJO, 

2018a, p. 78). 

 

Passando por todos esses períodos, com definições de conceitos que perpassam pelo 

caráter físico, cognitivo e social (CAPURRO, 2007) da questão, o foco de estudo sempre foi à 

informação, dentro do um contexto histórico ao qual estava relacionado, e, em nosso contexto, 

continuamos a buscar explicações para entender a mesma. Assim a CI: 

 

se dirige exatamente para esse ato fundador, básico, que é a ação humana de in-formar 

(dar forma, existência material, a um pensamento ou ideia) e se in-formar (utilizar os 

registro materiais do conhecimento para construir suas ideias e pensamentos) 

(ARAÚJO, 2018a, p. 95, grifo do autor). 

 

Neste sentido, diante do contexto atual em que a discussão da inclusão social e da 

importância das novas tecnologias na vida cotidiana, tem possibilitado oportunidades de 

inclusão de pessoas antes excluídas. A informação se apresenta como impulsionadora de uma 

nova forma de pensar e de uma realidade mais justa. Sendo necessário buscar entendê-la em 

seus aspectos específicos da realidade contemporânea.  

 

2.1 A sociedade da informação: novas dimensões humanas em seus aspectos socioculturais 

 

Desde quando o ser humano tomou consciência de si, reconheceu que transmitir 

conhecimentos adquiridos seria necessário para que pudessem ter um desenvolvimento 

constante. A informação, no sentido de “conhecimento comunicado” (CAPURRO; 

HJORLAND, 2007, p. 149), começa a ganhar importância mesmo quando ainda não existia o 

registro escrito, já que esta era transmitida por narrativas míticas, de modo a divulgar 

informações de uso prático e de organização da comunidade (FREIRE; FREIRE, 2015, p. 14). 
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Assim sendo, com o desenvolvimento da humanidade a informação foi ganhando 

maior reconhecimento de sua importância. Inicialmente, através de informações transmitidas 

oralmente depois, com outros recursos mais elaborados, já que “a técnica, como a linguagem, 

é criada em uma determinada cultura, de acordo com as suas necessidades econômicas e sociais, 

e irá evoluir de acordo com o contexto em que se encontra” (FREIRE; FREIRE, 2015, p. 14). 

A linguagem se apresenta como uma técnica para o desenvolvimento humano, entre tantas 

outras que auxiliam nos afazeres diários e de sobrevivência. 

À medida que o ser humano vai trilhando sua história, vai desenvolvendo técnicas 

e tecnologias que contribuem para a sua evolução, pois a tecnologia não determina a sociedade, 

nem esta determina a tecnologia, ela é resultante de um processo interativo (CASTELLS, 2020, 

p. 64). A tecnologia se desenvolve de acordo com questões socioculturais presente na sociedade, 

e esta a utiliza e a desenvolve de acordo com seu contexto, um exemplo disso é a criação da 

escrita que revoluciona a humanidade. Desenvolvida há 5 mil anos na Mesopotâmia para fins 

de transações econômicas (PUCHNER, 2018, p. 53), a escrita, em outras formas de registro 

também foram elaboradas por outros povos (CASSON, 2018, p. 36). E foi sendo ampliada e 

melhorada ao longo do tempo, de acordo com necessidades socioculturais e contextuais de cada 

povo. 

Para Castells (2018), as invenções dependem do contexto em que estiverem 

inseridas, ao qual uma sociedade traça as suas características particulares e vai determinar o uso 

e as criações. No entanto, o ser humano, “para se manter vivo, independente do sistema cultural 

ao qual pertença, ele tem que satisfazer um número determinado de funções vitais, como a 

alimentação, o sono, a respiração, a atividade sexual etc.” (LARAIA, 1997, p. 11), porém, 

apesar dessas funções de condições biológicas de sobrevivência serem comuns a toda a 

humanidade, “a maneira de satisfazê-las varia de uma cultura para outra” (LARAIA, 1997, p. 

11). 

Assim, os agrupamentos de seres humanos vão organizando suas formas de agir, de 

fazer suas atividades diárias, de se comunicar, de se vestir de acordo com suas vivências, 

experiências e aprendizados transmitidos entre gerações. Isso porque:  

 

o homem é resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de 

um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência adquiridas 

pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada e criativa 

desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não são, pois, os 

produtos isolados da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de toda 

uma comunidade (LARAIA, 1997, p. 46). 
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Não se sabe ao certo, os rumos que a sociedade da informação vai tomar, pois esta 

permanece “em constituição” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 46) e nos leva a questionar 

sobre vários pontos que são resultantes da preocupação em atender às necessidades das pessoas. 

No entanto, sabe-se que as decisões políticas que são tomadas interferem muito nos 

direcionamentos pelos quais a sociedade trilha a sua caminhada. 

 

O ideal é que a Sociedade da Informação possa gerar e criar um complexo de relações 

focado na informação, tendo como pano de fundo a criação de políticas públicas que 

contribuam para a diminuição da exclusão de milhares que não possuem acesso as 

tecnologias da informação e comunicação por meio da valorização da produção, 

distribuição e assimilação de conteúdos que possam ter impactos no dia-a-dia do 

cidadão, assim além de conectividade os programas poderiam criar coletivos 

inteligentes e produtores de conteúdos (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 47).  

 

Na sociedade da informação, a inclusão digital se apresenta como um fundamental 

recurso de atuação e participação social, pois sendo uma sociedade em que a informação é 

essencial para se produzir conhecimento e interagir com este em sua prática cotidiana, saber 

utilizá-la se faz importante para diminuir desigualdades. Sendo que, “a sociedade civil tem por 

obrigação desenvolver o potencial criativo e intelectual dos indivíduos” (SANTOS; 

CARVALHO, 2009, p. 52) não é só saber acessar os meios digitais, mas desenvolver um 

pensamento crítico, com responsabilidade social, diante da informação da qual tem acesso. 

Castells (2020, p. 66) coloca que: 

 

pela intervenção estatal, a sociedade pode entrar num processo acelerado de 

modernização tecnológica capaz de mudar o destino das economias, do poder militar 

e do bem-estar social em poucos anos. Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as 

sociedades dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas tecnologias que são 

estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu destino a ponto de 

podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e a transformação 

social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de transformação das 

sociedades, bem como os usos que a sociedades, sempre em um processo conflituoso, 

decidem dar o seu potencial tecnológico (CASTELLS, 2020, p. 66). 

 

Portanto, se os governos investirem em políticas que valorizem uma educação 

voltada para o uso da tecnologia e para a reflexão e análise sobre as informações acessadas, 

exercendo um pensamento crítico, tendo como base o conhecimento científico, estaríamos a 

caminho de uma sociedade mais inclusiva. Mas a falta de investimento e o descaso para 

questões voltadas para o desenvolvimento intelectual da população, acabam por aprofundar as 

desigualdades sociais e aumentam ainda mais a exclusão. 

Um exemplo de como o contexto é essencial para a evolução e desenvolvimento de 

uma determinada tecnologia, se configura na invenção da imprensa, pois “a primeira revolução 
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no processamento da informação foi chinesa: o papel e a imprensa foram inventados na China. 

O papel foi introduzido nesse país mil anos antes que no Ocidente, e a imprensa provavelmente 

começou no final do século VII” (CASTELLS, 2020, p. 66-67), no entanto, no contexto da 

Europa, no qual Gutenberg, imbuído de costumes que visavam mercado e lucro, tomando 

conhecimento do que já se fazia no Extremo Oriente, deu bases para que fosse “o primeiro a 

ver vantagem de aumentar a escala de produção – e primeiro a descobrir como fazê-lo” 

(PUCHNER, 2019, p. 185).  

Visto que, “Gutenberg não foi a primeira pessoa que pensou em usar letras móveis 

e combiná-las para compor páginas que poderiam ser impressas” (PUCHNER, 2019, p. 184), 

foi o primeiro que, imbuído de um contexto cultural propício se organizou para lucrar diante do 

invento tecnológico que possibilitava a impressão de informações contidas em livros que antes 

eram copilados manualmente. A diferença é que na Europa “existiam condições 

socioeconômicas para que a imprensa se desenvolvesse como mecanismo de disseminação da 

cultura” (FREIRE; FREIRE, 2015, p. 15). 

Diante disso, percebe-se que as conquistas, o desenvolvimento tecnológico e 

elaboração de formas e técnicas, bem como o desenvolvimento da linguagem, acabam 

contribuíndo para que novas informações surjam e deem bases para a produção de novos 

conhecimentos, tudo isso, acercado de um contexto adequado. Pois, as invenções se tornam 

usuais ou não, a depender de um contexto específico e de decisões políticas que incentivem ou 

sufoquem o desenvolvimento tecnológico ao qual a sociedade passa em determinado momento 

histórico. 

No entanto, os rumos em que as decisões tomadas no transcorrer da história da 

civilização ocidental levaram com que na história recente, o conhecimento e sua comunicação 

adotassem: 

 

as formas de expressão do racionalismo científico, aproximando as explicações do ato 

original às experiências conduzidas na realidade. As relações entre forças produtivas 

e conhecimento científico se tornam cada vez mais objetivas e concretas e o fenômeno 

da informação adquire nova relevância face a complexidade das trocas culturais na 

sociedade globalizada (FREIRE; FREIRE, 2015, p. 24-25). 

 

O desenvolvimento tecnológico se dá na história acompanhado pelo 

desenvolvimento científico, que busca ser socializado e utilizado de modo prático. Sendo assim, 

foi no período da primeira revolução industrial que “foram iniciadas as bases da nossa sociedade 

atual, que começou a ser construída quando as associações científicas foram criadas e os jornais 
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passaram a disseminar ‘informação, favorecendo o conhecimento científico’ para todos” 

(FREIRE; FREIRE, 2015, p. 14). 

O desenvolvimento da ciência tem contribuído para garantir que a informação 

divulgada busque qualidade e veracidade, sendo que hoje, um dos grandes desafios é o de 

desenvolver entre as pessoas que recebem as informações, competências informacionais que as 

qualifiquem para selecionar informação de qualidade para o seu uso, inclusive pessoas que antes 

não tinham nenhuma possibilidade de participação social. Foi na Segunda Guerra Mundial que: 

 

o mundo passava por um momento de grandes conflitos, e os países centrais, 

notadamente os EUA, URSS e Inglaterra, perceberam a importância da informação 

para a criação e desenvolvimento de estratégias de produção que lhes permitissem 

ganhar a guerra (FREIRE; FREIRE, 2015, p. 16). 

 

Hoje, muito se fala em sociedade do conhecimento devido a toda a importância que 

a informação vem ganhando ao longo dos anos, em especial, depois do rápido desenvolvimento 

das tecnologias de informação e comunicação, as quais possibilitam que se possa receber uma 

informação de um fato ao mesmo tempo em que este acontece, ou possibilita a reunião entre 

pessoas mesmo estando em estados ou países diferentes, além de ser possível, acessar 

bibliotecas, repositórios, com artigos e livros bem conceituados pelo campo científico em 

questão de minutos, sem precisar se mover do espaço em que estiver ocupando. 

A ideia de sociedade do conhecimento “é a forma contemporânea de explicação e 

realização da sociedade fundada na ideia de progresso” (AGUIAR, 2007, p. 11-12). Temos 

vivenciado mudanças rápidas devido a nossa intensa relação com as tecnologias, que nos 

permitem comunicação apesar da distância física. As relações de trabalho também vêm se 

diferenciando, se moldando em novas configurações diante do novo contexto social.  

 

A penetrabilidade desse novo modo de desenvolvimento em todas as esferas das 

atividades humanas propiciou a remodelagem das comunidades em ritmo acelerado, 

gerando novas relações entre economia, estado e sociedade, alterando a geopolítica 

global e reestruturando o capitalismo (AGUIAR, 2007, p. 12). 

 

Neste novo contexto, surgem oportunidades para pessoas que antes não tinham 

possibilidade de interação com o mercado de trabalho, pois o valor pela força física passa a ser 

substituído pelo valor do conhecimento (SILVA, 2014), entretanto, ainda se faz necessário a 

promoção de oportunidades inclusivas para que as pessoas possam desenvolver suas habilidades 

intelectuais e para que sejam suprimidas as desigualdades sociais.  
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É certo que “a capacidade de reter, processar e transmitir informações vai se 

transformar na chave da produtividade econômica, do poder político e da inserção social 

(AGUIAR, 2007, p. 13), assim, tornam-se necessários investimentos em políticas públicas e em 

educação, pois “a simples conectividade, ou acesso, as TIC não garante ao cidadão o uso da 

informação” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 52), no contrário, sem políticas e ações visando 

combater as desigualdades, “teremos ainda mais excluídos” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 

47). 

 

2.2 Ciência da Informação 

 

O conhecimento científico tem grande influência na produção social, sendo que “a 

informação associada a esse conhecimento adquiriu um valor para o mercado, na medida das 

possibilidades de sua utilização pelos grupos sociais que vivem em um meio cultural intensivo 

de novas tecnologias e formas de comunicação” (FREIRE; ARAUJO, 1999, p. 10), garantindo 

assim, maiores oportunidades de acesso e participação àqueles que obtêm conhecimento 

organizado. Porém, “a partir da intensificação da utilização das TIC, não só no campo científico 

como também em todas as esferas da ação humana, observa-se que o conceito de informação 

pode ser identificado em praticamente todos os campos do conhecimento” (ALMEIDA; 

ANTONIO; BOCCATO; GONCALVES; RAMALHO, 2007, p. 18). 

A CI inicia suas abordagens na busca de compreender as diversas formas de se 

identificar informação, sendo, nas palavras de Araújo (2018b), o movimento interdisciplinar 

desta ciência é fazer dialogar com as contribuições das diferentes áreas de conhecimento 

(ARAÚJO, 2018b, p. 35). Este autor nos coloca, que a CI surgiu há cinco décadas, quando se 

falava em uma “explosão da informação” decorrente do incremento das atividades científicas e 

tecnológicas, no entanto, hoje, esta expressão já não contempla o volume e intensidade, com 

relação a revolução causada pela expansão dos computadores pessoais, da internet e dos 

smartphones ocorridos no final do século XX e início do século XXI (ARAÚJO, 2018b, p. 6). 

Para Araújo, “não foi apenas a realidade empírica relativa à informação que mudou nesses 

cinquenta anos. Também a própria ciência da informação se alterou” (ARAÚJO, 2018b, p. 7). 

Com o intenso avanço da tecnologia, a CI tem se reconfigurado, acrescentando e 

reconhecendo elementos antes não abordados. Para Freire e Araújo (1999, p. 13) “é fundamental 

que a Ciência da Informação aproxime-se do fenômeno que pretende estudar o encontro da 

mensagem com o receptor, ou seja, a informação, seu uso, implicações e consequências”. Deste 

modo, a informação ganha uma nova compreensão sobre seu “poder de reprodução e a 



29 

 

capacidade de socialização” (FREIRE; ARAÚJO, 1999, p. 13), muito discutida nos dias atuais. 

É importante destacar que: “o acúmulo de conhecimentos na Ciência da Informação, bem como 

as profundas alterações vivenciadas na humanidade na sua relação com os registros de 

conhecimento, provocaram mudanças estruturais na própria definição de informação” 

(ARAÚJO, 2018b, p. 7). 

Embora propostas de estudos parecidos com as de cinquenta anos atrás 

permaneçam, outras maneiras de estudar a informação surgiram (ARAÚJO, 2018b, p. 7), dentre 

elas, as relativas as questões humanas, em seus aspectos sociais, culturais, políticos, entre 

outros. Isso corresponde ao que chamamos de evolução dos paradigmas que acompanhou a 

dinâmica social, os avanços tecnológicos, a crescente valorização da experiência da 

humanidade, sua interação social e ambiental. Respectivamente, os paradigmas físico, cognitivo 

e social têm se apresentado ativos na CI, pois os problemas contemplados pelos três ainda não 

se encontram superados. Sendo debatidas, recentemente, as questões associadas a interesses 

comerciais e mercadológicos; a concentração de poder; a necessidade de gerenciamento da 

informação para promover acesso à diversidade e eliminar a exclusão; a promover o 

desenvolvimento de um olhar crítico diante das informações recebidas (ARAÚJO, 2018b). 

São desafios que se configuram no contexto do século XXI, no qual “é possível 

perceber o desenho de novas teorias, de novas dimensões do conceito de informação e mesmo 

a emergência de um novo modelo, marcadamente pragmatista e sociocultural, de estudo dos 

fenômenos informacionais” (ARAÚJO, 2018b, p. 47). No entanto, desde o início “a área de 

atuação dessa nova ciência se define, assim, a partir da responsabilidade social de facilitar a 

comunicação de mensagens entre um emissor e um receptor humanos” (FREIRE; ARAÚJO, 

1999, p. 10). 

Diante dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento crescente das tecnologias 

de comunicação, uma nova forma de compreender a informação se configura, visto que, como 

enfatiza Silva (2017, p. 41-42)  

 

cremos que a informação e o conhecimento se consolidam a partir das relações sociais 

que constituem fatos e possibilitam, por conseguinte, perspectivas para uma 

apropriação crítico-ontológica que se estabelecem como um construto de relações 

horizontalizadas (SILVA, 2017, p. 41-42). 

 

Sendo assim, “a informação científica e tecnológica é produto da prática histórica e 

social da sociedade moderna, usa os códigos de linguagem, símbolos e signos reconhecidos 



30 

 

nessa sociedade e os canais de circulação de mensagens disponíveis no sistema de 

comunicação” (FREIRE; ARAUJO, 1999, p. 13). 

Para Capurro (2007),  

 

o uso da palavra informação indica uma perspectiva específica, a partir da qual o 

conceito de comunicação do conhecimento tem sido definido. Esta perspectiva inclui 

características como novidade e relevância, ou seja, refere-se ao processo de 

transformação do conhecimento e, particularmente, à seleção e interpretação dentro 

de um contexto específico (CAPURRO, 2007, p. 150). 

 

Para este autor, não se deve considerar o conceito de informação de forma isolada, 

mas o relacionando a outros, pois existem muitas formas de conceituar informação e estas estão 

inseridas em estruturas teóricas mais ou menos explícitas (CAPURRO, 2007, p. 193). Outro 

ponto a ser considerado, é que as questões de interpretação também merecem atenção, pois o 

significado dos termos, são “determinados nos contextos social e cultural” (CAPURRO, 2007, 

p. 194). Contudo, o objeto da CI foi sendo debatido por diferentes autores, ao longo dos anos, 

e segundo Araújo (2018b), vão: 

 

desenvolvendo a ideia de que o que definiria o objeto de estudo da ciência da 

informação não seria um ‘novo’ objeto empírico – já que os objetos de estudo das 

diferentes ciências não precisam corresponder aos objetos do mundo. Assim, o que 

definiria um objeto de estudo é, antes, uma forma específica de olhar, de enxergar os 

fenômenos da realidade (ARAÚJO, 2018b, p. 36). 

 

Assim, acredita-se que a informação seria a ação de produzir materiais e tudo mais 

que tem sentido informacional, sendo que, em suas diferentes ações, os seres humanos utilizam 

documentos, registros materiais para se informar, bem como a ação de utilizar e se apropriar 

dos registros de conhecimento. Silva (2017), coloca que “uma das discussões mais prementes 

na Ciência da Informação é referente à construção conceitual da informação que está enraizada 

nos mais diversos setores da área” (SILVA, 2017, p. 49), pois estas são viabilizadas “pela 

análise do objeto de estudo que é o insumo elementar demarcacionista de uma área do 

conhecimento” (SILVA, 2017, p. 49). Para ele, o objeto de estudo é uma marca teórico-

epistemológica que permite a identificação de uma determinada área do conhecimento, sendo 

que “caracteriza e aproxima as díades humano-científico, teoria-prática, quantitativo-

qualitativo, lógico-ontológico, histórico-filosófico” (SILVA, 2017, p. 50). 

Capurro (2003, p. 2) enfatiza que:  

 

torna-se necessária uma reflexão epistemológica que mostre os campos de aplicação 

de cima para baixo, ou top down, e desde que se veja também a diferença entre o 
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conceito de informação nessa ciência em relação ao uso e a definição de informação 

de outras ciências assim como em outros contextos, como os cultural e o político, e é 

claro também em outras épocas e culturas (CAPURRO, 2003, p. 2). 

 

Esse autor se aprofunda nos três paradigmas da CI: o físico, o cognitivo e o social 

os quais buscam “simplificar de forma extrema a complexidade das proposições” (CAPURRO, 

2003, p. 2) e podem ser percebidos de forma isolada, mas que se inter-relacionam um com o 

outro frequentemente. Cada paradigma procura estabelecer seus focos de interesse, porém 

quando esgotadas e debatidas todas as questões referentes a uma abordagem em uma 

determinada época, alcança seus limites e novos questionamentos vêm à tona, chegando-se a 

“uma crise”, “no caso das teorias científicas uma ‘revolução científica’ na qual se passa da 

‘situação normal’ a um período revolucionário e em seguida a novo paradigma” (CAPURRO, 

2003, p. 2). 

O paradigma físico é o primeiro a ser identificado. Teve uma maior ênfase por volta 

de 1945 a 1970 (ARAÚJO, 2018a) e está baseado, predominantemente, em abordagem dos 

estudos de artefatos e, posteriormente, à criação das TIC e de sistemas. No paradigma físico, as 

questões técnicas, do transporte ou transferência, uso e circulação, acesso, estudos científicos 

sobre a manifestação e fluxo da informação na sociedade e também a crescente criação de 

tecnologia que ajudam a expandir e divulgar a informação são objetos de estudos. Então, para 

localização do marco teórico das pesquisas de TA nesse trabalho, é importante demarcar que o 

surgimento do Sistema de Escrita Braille, em 1824, encontra-se contemplada no paradigma 

físico da CI, já que cria uma interface de registro, compartilhamento, leitura e mediação, 

atendendo às necessidades informacionais de uma população relevante: as pessoas com 

deficiência visuais - cegos.  

Esse paradigma é “fortemente influenciado pelo desenvolvimento tecnológico, de 

modo que, se pode considerar que muitas vezes seu objetivo principal limita-se a desenvolver 

e aperfeiçoar métodos que possibilitem uma gestão de dados mais eficientes” (ALMEIDA, 

ANTONIO, BOCCATO, GONCALVES, RAMALHO, 2007, p. 20), sendo importante a 

tecnologia, a recuperação da informação e também a ideia da informação como coisa tangível, 

representada na diversidade pelas quais a mesma pode ser arquivada, acessada e portabilizada. 

O paradigma cognitivo começa a surgir a partir dos anos 70 do século XX, quando 

o olhar dos pesquisadores passou a se voltar para como o usuário compreende e interpreta a 

informação (ARAÚJO, 2018a, p. 53). Diferente do paradigma anterior, no qual esse processo 

era contemplado como um procedimento mecânico, agora se busca entender como o usuário 
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recebe e processa a informação, dentro de um procedimento psicológico e subjetivo. Várias 

questões começam a emergir e o termo conhecimento passa a ter sua importância. 

Nas décadas de 80 e 90 do século XX (ARAÚJO, 2018a, p. 54):  

 

tornou-se hegemônica na área a associação entre ‘informação e conhecimento’ uma 

definição tríade de informação: de um lado há os ‘dados’, isto é, aquilo que tem 

existência material, os documentos, os registros de conhecimento; de outro lado há o 

‘conhecimento’, aquilo que está ‘dentro da mente’ das pessoas; entre ambos, como 

resultado de sua interação, está a ‘informação’ (ARAÚJO, 2018a, p. 54). 

 

Para compreender a informação, se torna necessário que o indivíduo manifeste os 

conhecimentos já adquiridos e através deste, identifique os dados guardados em documentos e 

possa assim utilizar a informação que só existe na inter-relação entre dados e conhecimento 

(ARAÚJO, 2018a). Neste paradigma, os estudos científicos passam a reconhecer a importância 

do conhecimento trazido pelo usuário na interpretação dos dados, processo pelo qual a 

informação ganha funcionalidade. 

Já o paradigma social traz uma conotação de questões políticas e culturais. Para 

Capurro (2003): 

 

informação não é algo que comunicam duas cápsulas cognitivas com base em um 

sistema tecnológico, visto que todo sistema de informação está destinado a sustentar 

a produção, coleta, organização, interpretação, armazenamento, recuperação, 

disseminação, transformação e uso de conhecimento e deveria ser concebido no marco 

de um grupo concreto e para áreas determinadas (CAPURRO, 2003, p. 6). 

 

Assim, uma informação só terá sentido no compartilhamento com o outro, em um 

grupo, entre indivíduos (CAPURRO, 2003, p. 6). Após a década de 1980, muitas novas questões 

foram tomando espaço nos debates da CI (ARAÚJO, 2018a), questões que já não eram 

respondidas pelos paradigmas físicos e cognitivos. No entanto, o desenvolvimento tecnológico 

em seu transcurso contínuo estava se popularizando cada vez mais e possibilitando acesso à 

informação a um número maior de pessoas. 

A organização social começa a ser percebida, bem como o movimento que a 

informação realiza nos diversos ambientes, passando a ser objeto de investigação. Surgindo, 

então, a necessidade de que a gestão do conhecimento voltasse o pensamento para a verificação 

de como a informação funciona para diferentes ambientes e comunidades. 

 

O paradigma social apresenta-se como uma abordagem socio-cognitiva, onde a partir 

da realização de análise de domínios busca-se favorecer a ‘gestão do conhecimento’ 

levando-se em consideração o conhecimento compartilhado por uma comunidade ou 
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grupo (ALMEIDA, ANTONIO, BOCCATO, GONCALVES, RAMALHO, 2007, p. 

24). 

 

A ideia de que o pensamento é constituído no indivíduo com bases no que vivencia 

passa a ser ponto importante neste paradigma, como também verificar o que se torna de interesse 

e necessário à comunidade, pois desejava-se compreender, como a informação era entendida 

pelo indivíduo com bases nos conhecimentos adquiridos coletivamente. Nesta concepção, a 

compreensão e interpretação já não era mais realizada de forma isolada, o pensamento coletivo 

interfere na interpretação individual. Para Araújo (2018a), “sua contribuição mais relevante é a 

sua preocupação com o todo, isto é, com a ligação e interdependência entre os vários aspectos, 

momentos e instância relacionados com a informação” (ARAÚJO, 2018a, p. 58). 

O contexto social ganha a sua importância, pois, sendo o indivíduo um ser social, 

sua interpretação vai estar associada a suas vivências, as quais ocorrem de forma coletiva em 

um meio social. Deste modo, o paradigma social “volta-se para um enfoque interpretativo, 

centrado no significado e no contexto social do usuário e do próprio sistema de recuperação da 

informação” (ALMEIDA, ANTONIO, BOCCATO, GONCALVES, RAMALHO, 2007, p. 22). 

No final do século XX, diante de todo desenvolvimento tecnológico e dos meios de 

comunicação, ampliando e dinamizando o acesso a informação “novos fenômenos e novos 

desafios se colocam para a ciência da informação” (ARAÚJO, 2018b, p. 44) sendo que, diante 

deste novo contexto “as técnicas, as práticas e os modelos teóricos [...] passaram a não mais 

conseguir se sustentar” (ARAÚJO, 2018b, p. 46). Dando bases para que novas discussões e 

teorias, ganhem força nas pesquisas atuais, dentre elas, destaca-se a abordagem relacionada a 

mediação da informação, debate este que se apresenta como essencial na promoção da inclusão 

social.  

Para Almeida Júnior (2009), a mediação implícita, ocorre nos espaços dos 

equipamentos informacionais em que as ações são desenvolvidas sem a presença física e 

imediata dos usuários, sendo exemplos a seleção, o armazenamento e o processamento da 

informação, já a mediação explícita, ocorre nos espaços em que a presença do usuário é 

inevitável, no local de acesso a informação como, por exemplo, uma biblioteca, ou mesmo sem 

a presença física, como ocorre nos acessos à distância. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e da diversidade de possibilidades de acesso, 

os profissionais da informação devem “estar atentos às mudanças da sociedade que transformam 

as necessidades informacionais dos usuários” (BRITO; VITORINO, 2017, p. 16), devendo 

buscar formação continuada e reflexão sobre sua própria atuação. Para Brito e Vitorino (2009), 

“o bibliotecário teria assim condições de um melhor entendimento e conscientização das 
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finalidades sociais da informação, tais como analisar a informação acessada por meio de 

pensamento crítico, tendo capacidade de utilizá-la para gerar conhecimento” (BRITO; 

VITORINO, 2017, p. 16). 

É através da mediação que se chega à apropriação da informação, já que o 

conhecimento não é elaborado sozinho, mas sim na relação com os outros. Almeida Júnior 

(2015, p. 20), considera que o fazer do profissional bibliotecário vai além do aspecto físico, pois 

“a apropriação da informação requer uma interação entre sujeito e protoinformação em que os 

significados que se acumularam na construção da informação se agreguem os significados 

oriundos do usuário”. Para Nascimento, Moro-Cabero e Valentim (2015, p. s/n) “a significação 

deve ocorrer para que o indivíduo compreenda se as informações são relevantes ou não”. Desse 

modo, “a informação, quando usada e absorvida, pode se transformar em conhecimentos e 

propiciar a produção de novas informações partindo da primeira, gerando um círculo 

retroaumentativo” (FACHIN, 2013, p. 29). 

O indivíduo relaciona o conhecimento que já possui com as informações com as 

quais está entrando em contato em sua investigação e, ao apropriar-se dessas novas 

informações, elabora um novo conhecimento. O processo de apropriação, para a CI em seu 

paradigma social, é o processo no qual o usuário de bens, serviços e fontes de informação, se 

apropria da informação, a transforma em conhecimento e passa a participar e contribuir com 

seu aprimoramento, tornando-se sujeito da informação. Nesse sentido,  

 

a apropriação da informação é todo ato cotidiano realizado pelo leitor por meio da 

leitura com intenção de apoderar-se e atribuir significados aos conteúdos nos mais 

variados ambientes e suportes, com o intuito de suprir necessidades simples ou 

complexas, de cunho profissional, educacional, psicológica e cultural, podendo 

repercutir em uma alteração no arcabouço cognitivo do cidadão, bem como na 

produção de sentidos (SANTOS NETO; BORTOLIN; ALMEIDA JÚNIOR, 2017, p. 

s/n). 
 

Outro ponto importante a ser considerado no processo de mediação, é que o 

profissional da informação deve estar atento ao desenvolvimento de competências e habilidade 

informacionais, pois: 

 

mediar e desenvolver competências e habilidades, relacionadas à busca e recuperação 

da informação, são processos que possibilitam a interação, entre mediador e mediado 

e que ativam e potencializam a construção do conhecimento pelos mediados. São 

processos que modificam, alteram e transformam os estímulos (ação de interferência) 

do mediado, proporcionando-lhe uma postura ativa, crítica, reflexiva e independente 

frente à pesquisa de informações para satisfação de necessidades informacionais 

(BELUZZO; SANTOS; ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 68). 
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Beluzzo, Santos e Almeida Júnior (2014), enfatizam que “é necessário que as 

pessoas tenham competências e habilidades em informação para reconhecer suas necessidades 

informacionais, buscar, selecionar, avaliar criticamente e compartilhar a informação em 

diversas fontes o que compreendem como ‘competência em informação’” (2014, p. 61). Sendo 

assim, o profissional da informação deve promover uma ação de interferência no sentido de 

buscar o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva de tudo que está em sua volta. 

No processo de mediação, existe intencionalidade, seja no modo de organizar a 

informação ou na forma de atender o usuário. Para Santos Neto e Almeida Júnior (2018) “não 

há como pensar em uma mediação passiva e imparcial quando se refere a realidade do 

profissional que atua na ambiência dos equipamentos informacionais e culturais, em que o fazer 

é dinâmico e contínuo” (SANTOS NETO; ALMEIDA JUNIOR; 2018, p. 33) e destacam que 

na mediação existe um protagonismo.  

Para Gomes (2014): 

 

ao se compreender a mediação como uma ação voltada ao protagonismo, até mesmo 

por ser dependente do processo dialógico como método possível para o 

estabelecimento da aproximação de pólos, observa-se que o sucesso da ação 

mediadora é também dependente do nível de conscientização do agente dessa ação 

quanto ao seu próprio papel protagonista (GOMES, 2014, p. 47). 

 

O profissional da informação deve, então, estar consciente de que é um protagonista 

social (GOMES, 2014, p. 47) e traz consigo uma responsabilidade diante de sua ação. Quando 

o sujeito interage com a informação busca a construção de conhecimento e este se dará por meio 

da interação entre sujeitos (GOMES, 2008, p. s/n), interagindo também com os bens culturais. 

Ao promover mediação da informação, este profissional deve observar as necessidades das 

pessoas, as formas de organizar e de possibilitar acesso, sendo que, para que o público com 

deficiência as formas de acesso devem atender suas necessidades específicas. 

A mediação se configura como recurso dialógico para possibilitar a construção de 

uma sociedade mais inclusiva, sendo os profissionais da informação, agentes mediadores na 

ação do repensar a sociedade para promover inclusão. Por outro lado, a TA se apresenta como 

uma grande auxiliar na promoção da mediação, pois seus recursos proporcionam condições de 

oferecer acesso a informação de modo a atender as necessidades específicas de cada indivíduo, 

contribuindo para a existência real da inclusão social. 

 

2.3 O debate sobre inclusão social 
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O debate sobre a inclusão social se faz presente nos dias atuais, requisitando 

mudanças de hábitos e de costumes. Costumes seculares que na realidade contemporânea ainda 

se fazem presentes. O contexto tecnológico o qual dispomos, proporciona oportunidades a 

pessoas que antes eram desacreditadas sobre suas potencialidades e capacidades e nos leva a 

perceber que com auxílio de suportes, órteses e aparelhos computadorizados as pessoas com 

deficiência podem realizar ações antes não imaginadas. 

No texto “Um mapa da Ciência da Informação: história, subáreas e paradigma”, 

Araújo (2018a) “evoca os valores da Unesco: inclusão, democracia, diversidade, paz, crítica, 

educação, caráter público, herança cultural” (ARAÚJO, 2018a, p. 66) e enfatiza que foi a 

necessidade de se ter uma CI associada a esses valores que se superou os paradigmas físicos e 

cognitivos, alcançando as questões atuais, no qual olhar a informação compreendendo todo o 

contexto se faz fundamental. 

A diversidade está presente, somos todos diferentes, temos condições físicas e 

mentais diversificadas, bem como condições econômica e culturais. A inclusão é um debate que 

tem crescido em todos os setores e em todos os ambientes com o desenvolvimento tecnológico. 

Gerir conhecimento significa também oportunizar que todas as pessoas tenham acesso 

adequado às informações. Que todo indivíduo possa usar, portar, acessar do modo a lhe 

proporcionar inserção na sociedade lhe tornando consciente de seus direitos e deveres. Também 

que possam desenvolver competências para saber usar a informação. 

A mediação nos processos de aprendizagem é instrumento essencial, na verdade, 

sempre foi. Através dela consegue-se promover a transmissão dos conhecimentos adquiridos, 

desde nossos antepassados, e este processo só tem se desenvolvido mais ao longo do tempo. Ao 

criar recurso como a fala, criando significado relacionando a símbolos sonoros, a ação 

mediadora foi ganhando uma importância social. 

Esse processo educativo que o ser humano vai desenvolvendo ao longo da história, 

pela prática da mediação, vai se aprimorando e 

 

até que se desenvolvesse a escrita, essas inteligências produziram e fizeram circular 

na sociedade do seu tempo inúmeras narrativas, estruturadas a partir da visão de 

mundo dos grupos que dominavam os processos de produção social, contendo 

informações relativas ao conhecimento adquirido em milhares de anos de relações dos 

homens com o meio ambiente (FREIRE; ARAÚJO, 1999, p. 9). 

 

A apropriação de conhecimentos através de histórias e mitos eram usadas para 

organizar a sociedades, orientado comportamentos, valores e direcionamentos morais, criando 

padrões a serem obedecidos e seguidos. Hoje, a informação ganha dimensões que já não se tem 
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como controlar. Gerir é a melhor alternativa, estabelecer padrões de análise, procedimentos de 

verificação e buscar informação de forma consciente e crítica, com base na pesquisas, reflexão 

e leitura.  

Quando se passa a ter acesso a informação de maneiras diversificadas, atingindo 

inclusive as pessoas que não eram percebidas anteriormente, tem-se o dever de rever algumas 

questões na sociedade, de forma a promover acesso e debate democrático, no qual se reconheça 

todas as diferenças e compreenda a diversidade como uma característica humana.  

A inclusão social se apresenta como uma necessidade de nosso tempo. Invoca o 

respeito às diferenças, lembrando que todos são diferentes. Solidariedade humana se torna 

fundamental para a compreensão que todos têm necessidades semelhantes. Tem-se que lembrar 

que cada um representa um papel e deve agir discutindo, reivindicando, contribuindo, 

participando de questões sociais que envolvem os seus pares.  

O indivíduo, ao reconhecer-se como integrante da sociedade, tem necessidade de 

“nutrir-se do sentimento de pertencimento” (JUCÁ, KNOERR, MONTESCHIO, 2018, p. 480), 

já que com esse sentimento, o cidadão se compromete em participar, integrar a estrutura e seus 

processos, na vida em comum. “Ao lado do direito à vida, e vida digna, está a inclusão, que 

significa patentear a pertença, o pertencimento do indivíduo ao grupo social” (JUCÁ, 

KNOERR, MONTESCHIO, 2018, p. 486) 

Para Mantoan (2015):  

 

as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas e de gênero, entre outras, são cada 

vez mais desveladas e destacadas, sendo esse descortinar condição imprescindível 

para entender como aprendemos e compreendemos o mundo e a nós mesmos 

(MANTOAN, 2015, p. 21). 

 

As diferenças são múltiplas, a grande problemática vai decorrer das oportunidades 

oferecidas e proporcionadas aos cidadãos, sendo frequente que as pessoas com menos poder 

aquisitivo tenham maior dificuldade de ter acesso à informação e ao conhecimento, ficando 

limitados aos espaços de trabalho e âmbitos familiares.  

 

A exclusão penaliza e opera-se em relação aos menos preparados e incultos, 

deficientes de toda a ordem, idosos de baixa produtividade, crianças improdutivas, um 

conjunto de categoria que atrapalha a vida regular da maioria (JUCÁ, KNOERR, 

MONTESCHIO, 2018, p. 495). 

 

Com acesso à informação, as pessoas têm condições de questionar sua própria 

realidade, discutir suas dificuldades, impossibilidades e refletir sobre condições de vida mais 
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digna. A busca por direitos se faz presente nesse processo de inclusão social, como também os 

deveres, já que para que os direitos sejam concretizados, precisa-se da participação efetiva de 

todos. Compreender o que é inclusão é necessário, bem como praticar o respeito às diferenças 

promovendo um olhar sensível para com a dificuldade do outro. Essa mudança tem que estar 

presente em todos os espaços sociais. 

Mantoan (2015), quando discute novos padrões para a educação, ressalta que: 

 

um novo paradigma do conhecimento está emergindo das interfaces e das novas 

conexões que se formam entre saberes outrora isolados e partidos e dos encontros da 

subjetividade humana com o cotidiano, o social, o cultural. Redes cada vez mais 

complexas de relações, geradas pela velocidade das comunicações e informações, 

estão rompendo as fronteiras das disciplinas e estabelecendo novos marcos de 

compreensão entre as pessoas e do mundo em que vivemos (MANTOAN, 2015, p. 

22). 

 

As ciências se intercalam num movimento no qual o desenvolvimento tecnológico, 

as novas formas de comunicação, de acesso a informação e os processos de mediação devem 

ser repensados para promover uma sociedade mais justa e solidária para todos. Mudanças na 

forma de comunicar, de aprender, de interagir com o outro são mudanças constantes e 

acentuadas na atualidade pelos novos recursos que por vezes aproximam ou distanciam; que 

informam ou alienam. Daí a grande contribuição que a CI pode dar nesse processo com a gestão 

da informação e do conhecimento. 

 

A inclusão do indivíduo na vida social, na sua plenitude: econômica, política, social, 

cultural, pois em todas as dimensões da vida humana é que se materializam a condição 

humana, dentro da qual se insere a dignidade essencial que a nutre. (JUCÁ, 

KONOERR, MONTESCHIO, 2018, p. 482). 

 

Todos são responsáveis pelas mudanças necessárias para promover uma sociedade 

mais inclusiva e todos têm contribuições a dar. Agir com respeito, buscar conhecimento com 

bases em estudos científicos, participar de atividades que desenvolvam habilidades e 

competências para ter raciocínio crítico diante das informações, analisar e repensar suas 

próprias ações, agir buscando cumprir deveres de cidadãos e garantir que os direitos sejam para 

todos são algumas das ações possíveis. 

 

2.4 Tecnologia Assistiva: contribuindo no processo de mediação e de inclusão social 

 

É crescente a tomada de consciência social no que se refere a tornar os ambientes e 

produtos mais acessíveis para que, todos os tipos de pessoas, tenham possibilidade de interagir 
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socialmente. Essa forma de pensar não se deu de uma hora para outra, é resultante de 

decorrentes reivindicações provenientes de movimentos sociais, os quais a discussão sobre 

inclusão vai ganhando espaço após a década de 1970 (SANTOS, 2016). Nesta década, houve 

uma mudança de perspectiva teórica na compreensão da deficiência partindo do modelo médico 

para um modelo social (SANTOS, 2016). Neste período as ciências sociais, 

 

passaram a compreender a deficiência como um dos aspectos componentes da 

diversidade humana, cujas atitudes públicas, culturais e institucionais deveriam tratar 

as demandas das pessoas com deficiência na esfera da promoção da justiça social 

(SANTOS, 2016, p. 3008). 

 

Este autor discute que algumas leis têm sido estabelecidas para que as pessoas com 

algum tipo de deficiência ou limitação, possam desfrutar de serviços e acesso públicos sem que 

tenham que enfrentar desafios quanto a não acessibilidade. No entanto, para que algumas 

mudanças acontecessem, foram preciso de um lado a força dos movimentos sociais e de outro 

a consolidação de um campo na Ciência Humana e Sociais (SANTOS, 2016, p. 3008), para se 

promover estudos e debates sobre o tema. Sendo que, “as mudanças nas legislações, nos direitos 

e no cotidiano das pessoas, reflexo do novo paradigma, somente se tornaram mais evidentes a 

partir dos anos 2000” (SANTOS, 2016, p. 3008). 

A Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) enfatiza em seu artigo 1°, que 

esta lei é “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social 

e cidadania” (BRASIL, 2015), esta lei dá ênfase de que os ambientes devem estar acessíveis 

para receber as pessoas, eliminando as barreiras de impedimento. Esta visão tem bases na 

discussão do modelo social que busca visualizar a deficiência, não mais “como um atributo 

individual, imutável e morfo-biológico, mas que resulta das interações entre o corpo com uma 

condição de saúde específica e as diversas barreiras ambientais e atitudinais” (SANTOS, 2016, 

p. 3009). 

Mesmo diante do quantitativo legal, no que se refere à inclusão das pessoas com 

deficiência ainda se está longe do ideal para a efetivação de uma sociedade realmente inclusiva, 

onde se respeite a diversidade, porém, a efetivação de ações para que a inclusão realmente 

aconteça tem caminhado em passos lentos, contudo, necessários. Isso porque “todas essas 

dificuldades, os preconceitos vivenciados e as exclusões sofridas, tornam urgente a construção 
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de novas possibilidades e caminhos para a redução das desigualdades sociais” (GALVÃO 

FILHO, 2011, p. 72). 

As dificuldades diante das mudanças necessárias são provenientes de uma história 

da deficiência imbuída de exclusão, desprezo, preconceitos. Entre os povos primitivos, a força 

física era um dos principais critérios para a sobrevivência, assim, a criança que nascesse com 

alguma anomalia era logo sacrificada e se a deficiência acontecesse na idade adulta este era 

deixados para trás, por conta de sua própria sorte. Na sociedade primitiva,  

 

tendo em vista que o atendimento às necessidades na dependência da natureza, como 

caça, pesca, abrigos, etc., uma das características desses povos, era o nomadismo. É 

natural, utilizando a lente deles, que o fato de alguém portar algum tipo de deficiência, 

seja congênita ou adquirida, dificultava sua locomoção. Por exemplo, colaborar com 

o grupo na luta pela sobrevivência fazia dele um estorvo (SOUZA, 2017, p. 26). 

 

Na Idade Média, por influência da predominância do Cristianismo, as pessoas com 

deficiência passaram a ser símbolos de pena e piedade. Neste período, “a deficiência andou 

sempre ligada a crenças sobrenaturais, demoníacas e supersticiosas” (SOUZA, 2017, p. 28), 

também a crença de que eram seres que carregavam a culpa dos pecados. Atitudes de extermínio 

já não eram mais aceitáveis e, tanto as famílias quanto as igrejas asseguravam os cuidados com 

as pessoas com deficiência, todavia, esses cuidados não garantiam a integração da pessoa com 

deficiência na sociedade (PEREIRA; SARAIVA, 2017, p. 172), pois nesta época era comum 

que essas pessoas permanecessem confinadas e isoladas, sem convívio social e sem ser visto 

pela comunidade. 

Somente a partir do desenvolvimento do mercado para produção e comércio e com 

os avanços na ciência e na tecnologia é que o olhar para a pessoa com deficiência começa a 

mudar o que possibilitou que, 

 

com a produção em série, o deficiente passa a ser utilizado nos trabalhos repetitivos, 

onde, por determinada deficiência, ele tinha mais eficiência que os ditos normais; o 

surdo em lugares com barulhos insuportáveis  etc., assegurando um resultado mais 

eficiente e menos dispendioso para os industriais, os quais entendiam que, pelo fato 

de a pessoa deixar de ter um órgão, sentidos, membros etc., não era digna de receber 

um salário correspondente as atividades, embora os resultados demonstrados por eles 

fossem melhores do que se executados por outros (SOUZA, 2017, p. 29). 

 

Vê-se que, mesmo podendo participar do processo de produção, atuando de forma 

efetiva no campo do trabalho, a pessoa com deficiência se apresenta numa posição inferiorizada 

por questão de preconceitos historicamente estabelecidos. Para que esta pessoa conquistasse 

espaços e direitos demoraram muitos anos, pois “é só a partir do século XVIII que se começa a 
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educar os deficientes, procurando torná-los preparados para exercerem algumas atividades” 

(SANTOS, 2016, p. 29), sendo que no Brasil, “as ideias que pudessem vir sustentar essas 

preocupações só aparecem na segunda metade do século XIX” (SOUZA, 2017, p. 29). Neste 

século, a sociedade começa a perceber sua responsabilidade diante da questão de dar assistência 

e promover proteção (PEREIRA; SARAIVA, 2017, p. 174). 

Ainda no século XIX,  

 

a Ortopedia caminha a passos largos em direção a uma melhoria na reabilitação e 

tratamento de pessoas com lesões físicas e deficiência, defendendo a ideia de que essas 

pessoas, além dos cuidados médicos, deveriam receber serviços especiais para 

poderem continuar a usufruir de uma vida com aspirações (SILVA, 1987, apud, 

PEREIRA; SARAIVA, 2017, p. 175). 

 

Por fim, somente no século XX é que surgem alguns estudos científicos sobre as 

deficiências em vários países (SOUZA, 2017, p. 34). Também surgem reivindicações e lutas 

para a melhoria de condições de sobrevivência. Com a formação do Estado de Bem Estar Social 

após a Segunda Guerra, houve um aumento da preocupação com a assistência e qualidade de 

vida desta população (PEREIRA; SARAIVA, 2017, p. 175). 

Segundo Mantoan (2004), 

 

as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a diversidade 

humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada e é condição imprescindível 

para se entender como aprendemos, e como entendemos o mundo e a nós mesmos 

(MANTOAN, 2004, p. 4). 

 

O acesso à informação possibilita, na sociedade atual, a participação em diversos 

setores, independente de sua condição física ou social, já que o recurso tecnológico a tem 

facilitado, propagado e disseminado. Todavia, a CI tem buscado orientar para a necessidade de 

proporcionar competência informacional, já que algumas questões devem ser consideradas 

diante da realidade, em primeiro lugar todos os que ficam de fora desse acesso porque não têm 

condições físicas ou estruturais e em segundo, porque o acesso à informação não é garantia de 

produção de conhecimento, muito menos aprendizagem (COUTINHO; LISBOA, 2011, p. 5-

22). 

Acessar uma vasta gama de informações por meio da internet em computadores, 

celulares ou tablets, tem sido muito comum, no entanto é preciso que as pessoas “tenham 

competências e habilidades em informações para reconhecer suas necessidades informacionais, 

buscar, selecionar, avaliar criticamente e compartilhar a informação em diversas fontes” 

(BELLUZZO; SANTOS; ALMEIDA JÚNIOR, 2014, p. 61). Estas competências e habilidades, 
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devem ser estimuladas na intenção do desenvolvimento “de um pensamento crítico e analítico 

das pessoas em relação ao universo informacional” (BELLUZZO; SANTOS; ALMEIDA 

JÚNIOR, 2014, p. 61). 

A partir de 2015, a LBI com seus 127, artigos passou a ser considerado um dos 

principais “marcos legislativos para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no país” 

(SANTOS, 2016, p. 3011). Dentre outras questões, a LBI traz o destaque para as barreiras como 

empecilhos e restrição de participação social, demarcando os seis principais tipos: as 

arquitetônicas, as urbanísticas, as existentes nos transportes, nas comunicações, as tecnológicas 

e as atitudinais (SANTOS, 2016, p. 3011). Deste modo, cabe aos ambientes informacionais 

repensarem sua atuação para rever possíveis barreiras que possam limitar a participação de seus 

usuários nestes ambientes. 

Além de acessibilidade física, com a inclusão de elevadores, portas mais largas, 

rampas de acesso, entre outros, é muito importante que nesses ambientes informacionais a 

acessibilidade atitudinal seja efetivada, pois considera-se que para todos, as demandas 

informacionais configuram significados (sentidos) na medida em que se deparam com 

dispositivos culturais que propiciam a capacidade de construção do conhecimento. Sendo assim, 

os ambientes informacionais devem estar imbricados em um processo que garanta não somente 

a apropriação, mas também a produção e a participação coletiva e ativa dos indivíduos, não 

como meros expectadores, mas como partícipes nos processos de mediação (RASTELI; 

CAVALCANTE, 2014, p. 44). 

Destaca-se que: 

 

as interfaces e conexões que se formam entre saberes outrora isolados e partidos e os 

encontros da subjetividade humana com o cotidiano, o social, o cultural apontam para 

um paradigma do conhecimento, que emerge de redes cada vez mais complexas de 

relações, geradas pela velocidade das comunicações e informações. As fronteiras das 

disciplinas estão se rompendo, estabelecendo novos marcos de compreensão entre as 

pessoas e do mundo em que vivemos (MANTOAN, 2004, p. 4). 

 

A informação é dinâmica e ao se pensar na diversidade, depara-se com a diversidade 

de saberes, no entanto, as barreiras devem ser ultrapassadas e a mediação deve estar sendo 

promovida para que os indivíduos possam desenvolver um olhar crítico diante dos conteúdos 

aos quais tem acesso.  Estamos em uma sociedade em que as tecnologias, em especial as TIC, 

têm se desenvolvido rapidamente, construíndo uma sociedade:  

 

na qual a utilização das tecnologias de armazenamento e transmissão de dados e 

informação são produzidas com baixo custo, para que possa atender às necessidades 
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das pessoas, além de se preocupar com a questão da exclusão, agora não mais social, 

mas também digital (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 46). 

 

Não é o desenvolvimento tecnológico por si só que pressupõe possibilidades de 

inclusão. Se não for disponibilizada e ensinada para que todos saibam fazer uso, acaba 

agravando ainda mais a exclusão. Deste modo, devemos estar atentos à questão da inclusão 

digital que não corresponde apenas em saber utilizar certos recursos, mas saber se apropriar da 

informação e desenvolver análise crítica sobre estas.  

Saber buscar uma informação de qualidade, útil para seus interesses e objetivos 

pessoais, ter uma postura reflexiva, realizar processos investigativos coerentes e precisos, 

construir conhecimentos a partir do que tem acesso são competências que todos têm que 

desenvolver. O usuário da informação, deve desenvolver uma visão crítica diante do que recebe 

de conteúdo, hoje, não apenas em espaços informacionais físicos, mas também no espaço 

virtual. Na perspectiva da inclusão digital “não basta estar conectado, é necessário também a 

apreensão, assimilação e utilização das técnicas e procedimentos necessários para o bom uso 

das informações disponíveis na rede” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 50). 

 

Inclusão digital não é apenas dar acesso à tecnologia, mas sim dar condições ao acesso, 

à utilização, à produção e disseminação de conhecimentos como fatores determinantes 

para que a inclusão digital não seja mais um elemento de exclusão social, política, 

econômica e de conhecimento (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 51). 

 

Investimento em educação, a busca pela conscientização, o entendimento da 

participação política, fazem alcançar espaços e justiças sociais. É preciso saber articular 

conhecimento com tecnologia para atingir êxitos no campo da ação. Para as pessoas com 

deficiência, as conquistas alcançadas e efetivadas em lei foram resultantes de muitos debates 

políticos, no entanto “ainda se paga um alto preço pelo longo e sombrio período da história da 

humanidade em que as pessoas com deficiência estiveram praticamente invisíveis e ausentes do 

convívio social” (GALVÃO FILHO, 2011, p. 77). 

Lutas e debates ainda são constantes, tanto por direitos como por mudanças de 

atitudes pelas pessoas com as quais interagem diariamente, que muitas vezes não percebem suas 

necessidades devido a uma cultura imbuída de preconceitos. Por mais que pareça difícil, não é 

impossível mudar, pois na medida em que se convive com as diferenças, aprende-se a lidar com 

elas e a eliminar elementos da cultura que exclui o outro. 

A TA vem auxiliando a garantir espaços na sociedade antes não imaginados, pois 

esta “diz respeito à pesquisa, fabricação, uso de equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas 
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para potencializar as habilidades funcionais das pessoas com deficiência” (BRASIL, 2009, p. 

12), sendo que uma pessoa que antes não saia de casa por falta de uma cadeira de rodas adequada 

ao seu corpo, com esta tecnologia se produz uma cadeira que corresponde às especificidades do 

que lhe é recomendada. E diante da TA as possibilidades são inúmeras, desde recursos simples, 

como utensílios domésticos, a exemplo de uma colher ou um garfo com uma curvatura em 

conformidade ao movimento de sua mão, ou recursos pedagógicos, como engrossadores de lápis 

ou suportes para livros e ainda equipamentos mais complexos, como o mecanismo de um 

elevador na porta do ônibus para facilitar a entrada de um cadeirante, sendo aplicações que 

abrangem “todas as ordens do desempenho humano” (BRASIL, 2009, p. 12).  

Os recursos da TA potencializam a participação com autonomia das pessoas com 

deficiência. É preciso que a sociedade compreenda que esta tecnologia “é mais do que artefatos 

ou produtos que auxiliam a ‘função’, mas envolve também serviços, estratégias e práticas e 

acima de tudo a aplicação do conhecimento destinado a promover autonomia e participação das 

pessoas com deficiência” (BRASIL, 2009, p. 16, destaque original). Deste modo, ambientes 

que lidem com a informação devem estar preparados a promover serviços adequados à 

diversidade. 

Para se pensar em uma sociedade inclusiva na qual se objetiva tanto os artefatos e 

produtos, quanto os serviços, estratégias e práticas que sejam adequadas a auxiliar o 

desenvolvimento de habilidades e participação social de diferentes tipos de pessoas em diversas 

condições, é importante refletir e discutir as questões relacionadas a adequações que devem ser 

promovidas no sentido de respeitar as diferenças.  

Neste sentido, pensar em um desenho universal que atenda a todas as peculiaridades 

em todos os espaços e serviços, se torna uma questão fundamental para a construção de uma 

sociedade inclusiva. Compreende-se como desenho universal: 

 

concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas 

as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõe 

a acessibilidade (BRASIL, 2004, apud BRASIL, 2009, p. 17). 

 

O desenho universal foi elaborado e pensado primeiramente por arquitetos, com o 

intuito de solucionar problemas e adequar a um modo que atendesse a diversidade, porém esta 

concepção se estendeu a diversas áreas sendo muito discutida, como por exemplo, na educação 

(NUNES; MADUREIRA, 2015) e na moda (OLIVEIRA; FAGANELLO; ROSSI; ORSI 

MEDOLA; PASCHOARELLI, 2015). O desenho universal visa promover um ambiente e 
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produtos adequados a todas as necessidades, no entanto, pensar de que modo promover 

condições para atender essa diversidade tem sido um grande desafio (MENDES, 2020, online). 

 

 

2.5 A deficiência visual e suas conquistas 

 

Para promover espaços e serviços adequados a todos os tipos de necessidades, é 

preciso pensar nas condições apropriadas para que características específicas sejam 

consideradas. Como vimos, as pessoas com deficiência sempre foram deixadas as margens da 

sociedade, sendo excluídos devido a quantidade de barreiras que tinham que enfrentar, fossem 

estas nos aspectos físicos ou atitudinais. Com a pessoa com deficiência visual esta história não 

foi diferente, mesmo demonstrado capacidades intelectuais e de participação social.  

Para Souza (2017): 

 

a deficiência visual das pessoas é classificada em dois grupos: indivíduos com D.V, 

(de visão subnormal, de baixa visão, com ambliopia); os que possuem resíduos visuais 

e os cegos ou invisuais, os que não tem nenhum resíduo visual ou possuem apenas 

possibilidades de orientar-se em direção a luz, percebem volumes, cores e lêem 

grandes títulos (SOUZA, 2017, p. 47). 

 

A cegueira afeta “a capacidade de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição 

ou movimento em um campo mais ou menos abrangente” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 

15), o que dificulta a participação do sujeito numa sociedade na qual a informação visual se 

encontra por todos os lados.  

Vivenciando um meio social que apresenta com frequência postura excludente, no 

qual o poder e força física se sobressaem, com a pessoa com deficiência visual, de modo 

semelhante a outras deficiências, sofre com a falta de oportunidades e de investimento.  

Foi somente em 1784 que Vallentin Hauy inaugurava a primeira escola para cegos 

em Paris (ALMEIDA; 2014, CERQUEIRA, 2009), impulsionando a aprendizagem e a inclusão 

destes na sociedade, todavia, um invento que modificou toda essa história foi a criação de um 

Código de Escrita e de Leitura, por Louis Braille, em 1825, quando ainda era um jovem de 16 

anos de idade (ALMEIDA, 2014, p. 8). Como dito pelo próprio Louis Braille (CERQUEIRA, 

2009). 

 

o acesso à comunicação em seu sentido mais amplo é o acesso ao conhecimento, e isto 

é de importância vital para nós, se não quisermos continuar sendo desvalorizados ou 

protegidos por pessoas videntes bondosas. Não necessitamos de piedade nem de que 
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nos lembrem que somos vulneráveis. Temos que ser tratados como iguais, e a 

comunicação é o meio pelo qual podemos consegui-lo (palavras atribuídas a Louis 

Braille) (CERQUEIRA, 2009, p. 25).  

 

Percebemos assim, o quanto o acesso a linguagem escrita dimensiona oportunidades 

de participação social com autonomia. O uso da comunicação escrita possibilita o acesso às 

informações e ao conhecimento, também a registrar e disseminar novas ideias. Nos dias atuais, 

além do Sistema de Escrita em Braille outras formas acessíveis de obter informação já estão 

presentes sendo muito utilizados, os recursos de leitores em tela e audiolivro. Esses outros 

recursos não eliminam a necessidade do aprendizado do Sistema de Escrita em Braille, já que 

esta forma de escrita traz à pessoa cega a compreensão de como se configura a linguagem escrita 

em sua composição, funcionamentos e regras. 

Com o desenvolvimento da tecnologia, a produção de imformações visuais 

aumentou significativamente, sendo expostas em cartazes, em embalagens, nas telas da 

televisão, computadores e celulares, entre tantas outras coisas. Para alguns tipos de deficiência, 

a informação visual é essencial para a promoção de compreensão, a exemplo das pessoas com 

deficiência auditiva e das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, porém na perspectiva 

de uma sociedade inclusiva devemos pensar possibilidades de inserir condições a todos os tipos 

de diferenças, enquanto a informação visual contribui para a comunicação de pessoas com 

algumas especificidades, para a pessoa com deficiência visual esta comunicação, ainda lhe traz 

muitas barreiras. 

Sabe-se que nossa vivência: 

 

é mediada por uma rede intricada e plural de linguagens, isto é, de que nos 

comunicamos também através da leitura e/ou produção de formas, volumes, massas, 

interações de linhas, traços, cores... de que nos comunicamos e nos orientamos por 

gráficos, sinais, setas, números, luzes... objetos, sons musicais, gestos, expressões, 

cheiro, tato... através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos tão complexos quanto 

são complexas e plurais as linguagens que utilizamos (COUTO, 2000, p. 11). 

 

E grande parte da percepção que as pessoas têm do mundo, é transmitida através do 

campo visual, uma vez que “considere-se que o sistema visual detecta e integra de forma 

instantânea e imediata mais de 80% dos estímulos no ambiente” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, 

p. 14). Temos que compreender que existe uma enorme variedade de linguagens e que “a 

linguagem visual é um fenômeno de cultura que se estrutura como imagem e se constitui como 

prática significante, isto é, prática de produção de sentido” (COUTO, 2000, p. 13).  

Numa sociedade inclusiva a variedade de linguagens são bem-vindas, contudo, o 

suporte pelo qual está sendo transmitida a informação deve atender as necessidades particulares 
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dos indivíduos, podendo, por exemplo, em um cartaz conter além da informação visual, também 

a escrita em Braille e desenhos representativos em alto relevo, com breve descrição ao final.  

Martins (2014) destaca que: 

 

a invenção do Sistema Braille marca a entrada da cegueira na modernidade por meio 

de um interessantíssimo paradoxo. Se de um lado, o momento iluminista criou um 

espaço (epistemológico e institucional) que favoreceu o advento do braille, por outro 

a modernidade viria a caracterizar-se por um inédito centrismo visual (MARTINS, 

2014, p. 17).  

 

Ou seja, ao mesmo tempo em que o Sistema de Escrita Braille surgiu dando 

oportunidades de que as pessoas cegas interagissem com o conhecimento, outras dificuldades 

se configuravam com o aumento da exposição de linguagem visual, transmitidas e produzidas 

em aparelhos eletrônicos, sendo expostas e utilizadas nos ambientes sociais.  

Entende-se que a sociedade é dinâmica e no momento atual a tecnologia se 

desenvolve tão rapidamente que por meio das tecnologias de comunicação, a informação tem 

se expandindo e disseminado numa velocidade tão intensa que “até mesmo os mais ‘ligados’ 

encontram-se, em graus diversos, ultrapassados pela mudança, já que ninguém pode participar 

ativamente da criação das transformações do conjunto de especialidades técnicas, nem mesmo 

seguir essas transformações de perto” (LEVY, 1999, p. 30). 

Na perspectiva de uma sociedade inclusiva, é preciso pensar dispositivos que 

possibilitem a inclusão e interação de pessoas com as mais diversas limitações. Para a pessoa 

cega, o recurso a descrição de imagens se apresenta como uma necessidade, sendo a 

audiodescrição, uma “modalidade de tradução visual que visa à transposição de imagens em 

palavras, para mediar as informações imagéticas a pessoas que, na ausência ou na restrição da 

visão biológica, utilizam os sentidos remanescentes para enxergar” (KOEHLER, 2017, p. 18). 

No caso do suporte impresso, como livros ou revistas, é necessário que a descrição das imagens 

esteja à disposição, a fim de que o leitor cego possa realizar a sua leitura com autonomia, bem 

como a impressão das imagens em alto relevo para que o leitor cego possa reconhecer o que 

está sendo descrito. 

Com a limitação da visão, as participações em algumas atividades ficam 

prejudicadas, o recurso da audiodescrição pode ser realizado tanto por uma pessoa vidente, no 

momento imediato, ou através de áudio gravado, no qual sejam descritos imagens ou ambiente 

e a localização de determinados espaços de forma a garantir a autonomia de pessoas cegas na 

participação em eventos culturais e sociais. 
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A audiodescrição surgiu: 

 

como uma tecnologia assistiva que busca suprir a lacuna deixada pela comunicação 

visual, para aqueles que dela não conseguem tirar proveito. No atual estado da arte 

dos meios de comunicação, não há dúvidas de que a ausência da audiodescrição cria 

uma situação de desconforto. Inúmeros são os momentos em que sentimos falta de um 

detalhamento do que está acontecendo (SANT’ANNA, 2010, p. 154). 

 

Deste modo, “na ausência desse intercâmbio com as informações visuais, ergue-se 

uma barreira comunicacional intransponível” (KOEHLER, 2017, p.23) que pode ser eliminada 

via compensação através da descrição de imagens, ambientes, entre outros, que realize a 

mediação entre a informação promovida por imagens e a pessoa cega.  

São muitas as barreiras enfrentadas pela pessoa com deficiência visual, a 

disponibilização de materiais em Braille para seu uso é uma delas. O acesso a um livro para a 

pessoa vidente, é realizado com facilidade em livraria ou biblioteca nas quais se podem 

encontrar ou encomendar o título que deseja. Para a pessoa cega, quando se deseja ler um título 

específico se faz necessário a solicitação da transcrição da obra em “instituições que 

disponibilizam livros em Braille para leitura, ou de pessoas de boa vontade que ‘emprestam’ 

seus olhos e se tornam suas ‘ledoras’ (termo que designa aquele que lê para a pessoa cega)” 

(SILVA; TURATTO; MACHADO, 2002, p. 11), sendo também possível realizar a leitura em 

programas de leitores de tela. Essa dificuldade acaba interferindo no desenvolvimento cultural 

e dificultando a interação da pessoa com deficiência em seu meio social. 

O uso da tecnologia tem contribuído para fomentar o acesso à informação, porém, 

para o mundo letrado ao qual vivemos, é preciso que a pessoa compreenda todo o 

funcionamento da linguagem escrita, o que é possível por meio do Braille. Barbosa e Souza 

(2019) afirmam que: 

 

as novas tecnologias, com audiolivros, livros digitais, leitores em tela, vêm contribuir 

para o letramento do deficiente visual, porém não substitui a necessidade das crianças 

serem alfabetizadas no Sistema Braille, por haver na leitura decodificada uma 

compreensão da estrutura do texto, da pontuação, que na leitura são transmitidas pela 

entonação (BARBOSA; SOUZA, 2019, p. s/n). 

 

O Sistema de Escrita Braille foi oficializado na França e considerado obrigatório 

para a leitura e escrita nas instituições de ensino a pessoa cega, no ano de 1854, sendo que sua 

difusão pelo mundo se deu de forma lenta, mas de forma sólida devido a sua aplicabilidade 

(CERQUEIRA, 2009, p. 34). Contudo, o denominado período de experimentação deste sistema 

ocorreu entre os anos de 1860 a 1880, com a ocorrência em 1878 do “Congresso Internacional 
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para a Melhoria da Situação dos Cegos e dos Surdos-Mudos”, com representação de diversos 

países, no qual uma das tarefas da comissão organizadora era realizar uma análise dos métodos 

de leitura e escrita para cegos. No parecer apresentado pela comissão foi proposto que se 

adotasse o Braille,  

 

tal como é, por atender tanto à leitura como à escrita e satisfazer as duas principais 

necessidades da inteligência humana. Não é suficiente que a pessoa cega saiba ler. É 

necessário que possa escrever, de manifestar seus pensamentos através da escrita, e 

isto só pode ser feito pela escrita braille. Quero dizer que me refiro ao primitivo 

Sistema Braille, ao Braille Francês, e a nenhum outro (MEYER, 1878, apud 

CERQUEIRA, 2009). 

 

No Brasil, foi fundado em 17 de setembro de 1854 o Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, hoje chamado Instituto Benjamin Constant (IBC), no qual oficializou em seu regimento 

o método de escrita em pontos salientes de Louis Braille (CERQUEIRA; PINHEIRO; 

FERREIRA, 2009, p. 39). Inicialmente o Instituto utilizou materiais doados e outros 

importados. E neste mesmo ano, foi editado pela imprensa do Instituto de Paris um livro de 

leitura em língua portuguesa, aos custos de D. Pedro II (CERQUEIRA; PINHEIRO; 

FERREIRA, 2009, p. 40).  

Contudo, a escola exigia novos livros nesta configuração, o que era difícil por conta 

da tradução e imprensa que teria que ser realizada em Paris. Assim, por iniciativa do diretor do 

instituto, Dr. Cláudio Luiz da Costa (1798-1869), foi instalado em 14 de agosto de 1857 uma 

oficina tipográfica. Para esta, foi contratado um mestre em composição e impressão e foram 

treinados cinco aprendizes cegos, anos depois, foi criada uma oficina de encadernação 

(CERQUEIRA; PINHEIRO; FERREIRA, 2009, p. 40). 

A prática da cópia manual de textos e impressão tipográfica foi o modo de produção 

de materiais em Braille até a década de 1930, quando houve o acréscimo “da utilização de 

máquinas braille importadas que, com seis teclas e um espacejador, permitem alcançar grande 

velocidade na escrita” (CERQUEIRA; PINHEIRO; FERREIRA, 2009, p. 41). 

Em 17 de setembro de 1949, através da Portaria 504, do Ministério da Educação e 

Saúde, o Instituto Benjamin Constant recebeu a incumbência de distribuir gratuitamente livros 

em Braille para todo o país. Assim, as antigas máquinas de estereotipia foram desativadas e 

substituídas em 1983 por 3 máquinas de estereotipias alemãs, com dispositivos a serem 

conectados a computadores; e em 1993, teve início a produção em Braille em máquinas 

matriciais computadorizadas, compradas com financiamento do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) (CERQUEIRA; PINHEIRO; FERREIRA, 2009, p. 41). 
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Do mesmo modo que o leitor vidente, a pessoa cega também passa pelo processo 

de alfabetização, aprendendo a identificar os símbolos, associá-los aos sons correspondentes e 

a decodificar palavras. Quando inseridos em um ambiente letrado, vivenciando estímulos que 

o incentive a curiosidade e a busca pela aprendizagem, o sujeito terá maior condições de 

encontrar no mundo da leitura uma atividade prazerosa. Conduto, as dificuldades de acesso ao 

livro impresso em Braille acaba sendo mais um dos desafios a se enfrentar. 

No Brasil, a venda de livros em Braille é proibida, pois está determinado na Lei nº 

9.610 de 19 de fevereiro de 1998, no artigo 46, inciso I, item d), que fala sobre a reprodução:  

 

de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, 

sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille 

ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários (BRASIL, 1998, 

s/n).  

 

Esta lei acaba restringindo o acesso ao livro impresso em Braille, não possibilitando 

que editoras se interessem em buscar investir neste tipo de público. Dificultando, inclusive, no 

interesse das empresas em desenvolver tecnologias mais avançadas para tornar a reprodução do 

livro em braille mais facilitada. O acesso a esse material é realizado quando solicitado a 

instituições especializadas como o Instituto Benjamim Constant, que produz material em Braille 

e audiolivros, mas que atendem basicamente instituições e a Fundação Dorina Nowill que 

disponibiliza uma biblioteca circulante onde é possível solicitar um livro (EIRAS, 2020, 

online). 

Com o impedimento imposto à comercialização do livro em Braille se populariza a 

ideia que “talvez, a solução mais viável seja investir em plataformas de audiobook” (EIRAS, 

2020, online) sendo possível, ter acesso a livros mais atualizados e “aos últimos lançamentos 

do mercado editorial (...) pois existem muito mais livros disponíveis em áudio do que em 

Braille.” (EIRAS, 2020, online). No entanto, audiobook e programas de leitura em tela para 

computadores “são recursos que possibilitam o relacionamento com a escrita, mas não são a 

escrita” (BARBOSA; SOUZA, 2019, p. s/n). 

Destacamos que alguns produtos alimentícios e de limpeza, já contam com os 

recursos da escrita em Braille, transmitindo informações essenciais ao consumidor, como nome, 

quantidade, validade e número de atendimento ao consumidor. Molina (2015) coloca que: 

 

as embalagens de caixa do tipo cartucho de papel grosso e papelão – geralmente 

conhecidas como embalagens secundárias por não entrarem em contato direto com o 

produto – apresentam as condições ideais para aplicação do Braille e garantem o 

acesso à informação imparcial e de qualidade (MOLINA, 2015, online). 
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Entretanto, são poucos os produtos encontrados no mercado que dispõe deste 

recurso de acessibilidade, porém são encontrados com frequência nas embalagens de 

medicamentos graças ao fato de que “o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, publicou em 2009 a Resolução RDC nº 71, um regulamento técnico que 

estabelece as diretrizes para a rotulagem de medicamentos, incluindo informações em Braille” 

(MOLINA, 2015, online), esta resolução pontua as exigências das informações que devem estar 

disponíveis neste sistema. 

Outro exemplo do uso do Sistema de Escrita Braille disponível para a 

comercialização que encontramos foi uma coleção de livros infantis lançado pela Paulinas 

Editora, esta se propõe “dedicados às crianças cegas e com baixa visão e também às crianças 

com a visão normal, pois têm as duas escritas – convencional e Braille (sistema de leitura para 

cegos por meio do tato)” (SABBAG, 2017, online). Os livros desta coleção chamada “‘Fazendo 

a Diferença’ foram impressos em parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos e tratam 

de assuntos relacionados à inclusão social, à superação das limitações decorrentes da 

deficiência, à pluralidade cultural e, principalmente, ao respeito às diferenças” (SABBARG, 

2017, online). A possibilidade de sua comercialização se justifica em não se tratar de uma 

transcrição de uma obra já existente e que se propõe a ser um produto que atenda tanto à criança 

cega, quanto criança vidente. 

Nesta coleção para crianças, algumas ilustrações são apresentadas através de 

desenhos pontilhados para que se garanta a acessibilidade das pessoas cegas, no entanto, recurso 

da tecnologia com impressão em relevo, em linhas contínuas e diferentes texturas já estão 

disponíveis e contribuem para o entendimento de esquemas, formas geométricas, imagens, 

utilizadas como materiais didáticos para auxiliar em aulas de biologia, geografia, matemática e 

que 

 

atualmente, são obtidos por deformação plástica permanente com clichê, impacto de 

fuso perfurador ou puncionado aplicado diretamente sobre material em branco, em um 

ou nos dois lados da folha de papel ou formulário contínuo de, no mínimo, 120 g/m²; 

ou submetido à deformação mecânica ou embossing, mediante a ação do clichê macho 

e fêmea (SANCLEMENTE, 2011, p. 48). 

 

No entanto, apesar de já existir diversas maneiras de se produzir imagens em relevo, 

a mais comum ainda é a de forma manual, usadas por professores em salas de recursos e 

familiares para auxiliar no processo educativo da pessoa com deficiência visual. As impressões 

com melhor qualidade resultantes de impressão mecânica, a máquina fusora, a máquina 
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thermoform e a impressão em três dimensões (3D) (FERREIRA; et al, 2021), são ainda de 

difícil acesso na maioria dos lugares, além de serem impressões com custo mais elevado.  

A indústria de impressão em Braille e em produtos em alto relevo tem custos altos 

que dificultam sua produção e disseminação, mas se apresenta como essencial, pois existe um 

público que requer estes produtos por necessidades e por diversão, pois a leitura é algo que nos 

traz além de informação, distração e divertimento. Deste modo, é imprescindível pensar que 

para existir uma sociedade inclusiva, é preciso popularizar a TA que promova inclusão.  

 

2.6 Histórias em quadrinhos e acessibilidade 

 

Um dos recursos mais utilizados no ensino da leitura para o incentivo à criança a 

gostar de ler são as Histórias em Quadrinhos, as quais “utilizam o discurso direto característico 

da língua falada, e são narradas quadro a quadro, por meio de desenhos e textos que garantem 

a continuidade das ações” (GUSMÃO; SANTOS; ALIGIERI, 2006 p. 2039). Estes se 

diferenciam dos contos em sua estrutura, já que “necessitarão da dicotomia verbal/não verbal 

para a compreensão das histórias” (GUSMÃO; SANTOS; ALIGIERI, 2006, p.2040). 

Waldomiro Vergueiro (2017, p. 44) afirma sobre o surgimento dos quadrinhos: 

 

que eles nasceram ligados àqueles que em seu tempo era considerado o meio por 

excelência de comunicação com a grande massa – os jornais diários -, e neles deram 

seus primeiros passos e mais significativos passos. Mais ainda, os autores que 

desenvolveram os principais recursos da linguagem das histórias em quadrinhos 

atuaram majoritariamente em jornais, neles fortalecendo a disseminação de 

personagens e séries que depois vieram a se tornar antológicas e cultuadas no mundo 

inteiro (VERGUEIRO, 2017, p. 45). 

 

Hoje já reconhecemos as diversas possibilidades de usos das Histórias em 

Quadrinhos em nossa sociedade, podendo ser utilizadas em campanhas publicitárias, como 

recurso de entretenimento, como transmissores de informação e formadores de opiniões, entre 

outros. Porém, nem sempre foi assim, no início do século XX a leitura dos quadrinhos realizada 

pela juventude era feita de modo clandestino, pois a educação estava interessada em textos 

eruditos e moralistas para gerar proficiência na leitura e conformismo com condições sociais, e 

por ser um meio de comunicação que atingia as massas e atraia os interesses de jovens e crianças 

eram prejulgadas como prejudicial por pais e professores (BARI, 2015, p. 49).  

Oliveira destaca que: 
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os professores mais conservadores não usavam quadrinhos em sala de aula por 

desconfiarem que eles provocavam preguiça mental, e, em casos mais extremos, 

crimes. E os professores mais liberais não os usavam por terem uma visão uniforme, 

em que quadrinhos eram vistos exclusivamente como portadores de ideologias 

colonialistas (OLIVEIRA, 2015, p.151). 

 

Com o tempo, as Histórias em Quadrinhos começam a ser percebidas como leituras 

que promovem entretenimento, transmissão de saber e que poderiam atingir aos públicos de 

qualquer faixa etária e deixaram de ser vista de forma pejorativa e preconceituosa (BARI; 

VERGUEIRO, 2012, p. 746). Com toda a sua popularização e tendo uma linguagem que 

conseguia dialogar com o público-alvo, este recurso vai ganhando força e conquistando cada 

vez mais a sociedade, alcançando reconhecimento, inclusive em “documentos oficiais que 

regem a educação no país” (DUARTE, 2016, p.31), estando presente de modo estreito e intenso 

em livros didáticos (DUARTE, 2016, p.31). Bari e Vergueiro (2012), afirmam que “em termos 

educacionais, o início da mudança mais contudente veio com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB)” (BARI, VERGUEIRO, 2012, p. 746) e que esta “abriu as portas”, 

no entanto, a “oficialização” como prática de sala de aula só ocorreu com a promulgação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BARI, VERGUEIRO, 2012, p. 746). 

Em nossos dias, o uso da linguagem dos quadrinhos é indispensável no ensino 

inicial da leitura, pois se compreende a ampla possibilidade de discussões e abordagens de 

estilos. Estas linguagens servem tanto para a apropriação e compreensão de conteúdos simples 

como para complexos, também servem para a disseminação do conhecimento e para a 

explanação do que foi aprendido pelo aluno. Para Oliveira (2015), como aspectos positivos do 

uso dos quadrinhos nas escolas, temos a familiaridade com o artefato cultural e a ideia de 

diversão deixando a aula mais atrativa (OLIVEIRA, 2015, p. 152). 

No entanto, por recorrer a recursos verbais e visuais, no uso por uma pessoa cega, 

as Histórias em Quadrinhos precisam de adaptações para ser compreendida. Deste modo, está 

posto nas Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille, disponibilizada pela 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), do 

Ministério da Educação (MEC), em sua 3ª edição publicada em 2018 que:  

 

as histórias em quadrinhos (HQ), tirinhas e charges, embora apresentem linguagem 

verbal e não verbal, quando, devidamente adaptadas, podem proporcionar ao leitor 

com deficiência visual uma oportunidade de entretenimento tão agradável quanto 

aquela desfrutada pelas pessoas que enxergam. Além de divertimento, esse gênero 

textual traz também informações e críticas bastante significativas e talvez por essa 

razão venha sendo cada vez mais utilizado em livros didáticos (BRASIL, 2018, p. 55). 
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Neste documento são apresentadas algumas orientações que são “indispensáveis à 

boa qualidade da adaptação das histórias em quadrinhos, tirinhas e charges” (BRASIL, 2018, 

p. 55), dentre elas, a necessidade de descrição das imagens ser clara, objetiva e o mais fiel 

possível ao original; descrever ambientes, personagens, podendo contextualizá-los; transcrever 

onomatopeias e outros sons produzidos informando ao leitor por uma breve descrição sobre o 

que se refere tal palavra; contextualizar o tipo de balão: fala, cochicho, pensamento, grito, ideia, 

fala de mais de um personagem, dúvida (BRASIL, 2018, p. 55). Essas orientações, ajudam a 

tornar a História em Quadrinhos mais acessível à pessoa cega. No entanto, outras possibilidades 

de percepções sensoriais podem ser exploradas, como por exemplo, promover recursos em alto 

relevo para que o leitor possa interagir com imagens-forma através do tato. 

Contudo, para a efetivação de uma sociedade inclusiva, é impreterível pensar 

formas de promover acesso a toda diversidade humana e possibilitar à pessoa cega, a 

compreensão da diversidade de estilos, formas, de imagem não perceptível ao seu campo visual, 

porém perceptível a seus sentidos remanescentes. 

Deve-se considerar que a História em Quadrinhos não se limita a uma linguagem 

visual nem a linguagem verbal, ela vai além do que os olhos podem ver, por que interage com 

os sentimentos (BARBIERI, 2017; MCCLOUD, 1995). São muito variadas as formas e estilos 

de desenhos e escritas apresentadas nas revistas e tiras. Will Eisner, usa o termo “Arte 

Sequencial” para designar a sequência de quadrinhos que em sua forma simples, empregam 

uma série de imagens repetitivas e símbolos reconhecíveis e quando usados muitas vezes para 

expressar ideias similares, tornando-se uma linguagem ou uma forma literária (EISNER, 1989, 

p. 8), sendo esta, lida com a palavra e imagens. No entanto, “a compreensão de uma imagem, 

requer uma comunidade de experiência. Portanto, para que sua mensagem seja compreendida, 

o artista sequencial deverá ter uma compreensão da experiência de vida do leitor. É preciso que 

se desenvolva uma interação, porque o artista está evocando imagens armazenadas nas mentes 

de ambas as partes” (EISNER, 1989, p. 13).  

Para McCloud (1995, p. 5), esta definição se apresenta de modo neutro em questão 

de estilo, qualidade ou assunto, podendo definir como “imagens pictóricas e outras justapostas 

em sequência deliberada destinada a transmitir informações e/ou a produzir uma resposta ao 

espectador” (MCCLOUD, 1995, p. 9), o que ajudaria a diferenciar do desenho animado e dos 

filmes. Para Barbieri (2017), nunca devemos esquecer que os quadrinhos são muito mais que a 

pintura e a ilustração, é uma forma de representar o tempo no espaço, “o tempo do relato no 

espaço da página” (BARBIERI, 2017, p. 90). 
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McCloud (1995, p. 23), ressalta a dificuldade de definir quadrinhos porque 

“encontrando uma definição adequada, seria possível invalidar os estereótipos e demonstrar que 

o potencial dos quadrinhos é ilimitado e emocionante” (MCCLOUD, 1995, p. 3, destaque do 

autor) e enfatiza que, “o mundo dos quadrinhos é imenso e variado” (MCCLOUD, 1995, p. 4). 

Em sua reflexão, este autor deixa claro que a tentativa de definir quadrinhos é um “processo 

contínuo” e continuará sendo debatida por gerações posteriores. Não permanecendo estática, 

sempre será possível redimensionar o que já está posto. E esclarece que: 

 

todas as coisas que vivenciamos na vida podem ser separadas em dois reinos: o do 

conceito e o dos sentidos.  

Nossas identidades pertencem ao mundo conceitual. Não podem ser vistas, ouvidas, 

cheiradas, tocadas ou saboreadas. São apenas ideias. E tudo o mais - - desde o início 

- - pertence ao mundo sensorial. O mundo externo a nós (MCCLOUD, 1995, p. 39-

40). 

 

Neste sentido, consideramos a ampla possibilidade de pensar e repensar o fazer 

quadrinhos diante do processo de criação, podendo assim, redimensionar a linguagem deste 

bem cultural para que sejam acessíveis a todas as pessoas. 

Sabemos que a criança com deficiência visual passa pelo mesmo processo de 

aprendizagem que a criança visual, assim, promover acessibilidade das Histórias em 

Quadrinhos ainda no período de alfabetização contribui significativamente para a sua 

construção de leitor. Devem-se ofertar materiais de desenhos em alto relevo e a escrita em 

Braille, no entanto, socializar leituras e compartilhar entre os colegas as impressões sobre as 

histórias lidas e narradas de modo coletivo contribui para que a criança se interesse por esta 

aprendizagem. Como nos coloca Bari (2015) “a disponibilização da história em quadrinhos ao 

leitor novato e a facilitação de sua circulação, em ambientes como o lar e a comunidade, é 

extremamente importante na familiarização, repetição e reforço de conteúdos escolares de 

alfabetização, sob um ângulo de entretenimento” (BARI, 2015, p. 50). Deste modo, pensar na 

produção de Histórias em Quadrinhos com base na proposta do desenho universal, é uma das 

possibilidades para promover inclusão. 

Para Carletto e Cambiaghi (2016): 

 

o projeto universal é o processo de criar produtos que são acessíveis para todas as 

pessoas, independente de suas características pessoais, idade ou habilidades. Os 

produtos universais acomodam uma escala larga de preferências e habilidades 

individuais ou sensoriais dos usuários (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2016, p. 10). 
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Assim, a proposta do desenho universal compreende as ações que envolvem os 

diferentes tipos de acessibilidade e está relacionado a garantia de direitos dos indivíduos em 

serem tratados com equidade sendo fundamental o reconhecimento e atendimento de suas 

necessidades específicas (CAMARGO apud BARROSO, JESUS, CARMOS, 2021, p. 26) e 

enfatiza que a acessibilidade é percebida por meio de princípios mais abrangentes que englobam 

além do aspecto físico, o comunicacional e o atitudinal.  
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3 METODOLOGIA 

 

Quando se propõe realizar uma pesquisa, é fundamental procurar determinar os 

procedimentos, racionais e sistemáticos para a investigação de um problema. Para Gil (2008, p. 

2), definir ciência apenas como conhecimento se torna inadequado diante do estado atual de 

desenvolvimento, porém, pode-se definí-la, dentre outras maneiras, “mediante a identificação 

de suas características essenciais. Assim, a ciência pode ser caracterizada como uma forma de 

conhecimento objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e falível” (GIL, 2008, p. 2). 

Sendo que, este conhecimento é racional, porque se vale da razão: 

 

é sistemático, porque se preocupa em construir sistemas de ideias organizadas 

racionalmente; é geral, por se interessar na elaboração de leis ou normas gerais; é 

verificável, por dar sempre a possibilidade de demonstrar a veracidade das 

informações; e é falível, por reconhecer sua própria capacidade de errar (GIL, 2008, 

p. 3). 

 

No que correspondem às ciências humanas, estas “se distinguem das ciências 

naturais pelo fato de tratarem de seres humanos” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 64), 

abordando o homem sobre vários aspectos, de forma individual ou em sua relação com o meio. 

No entanto, o estudo do ser humano se apresenta de forma complexa, pois este “é ativo e livre, 

com suas próprias ideias, opiniões, preferências, valores, ambições, visão das coisas, 

conhecimentos” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 33), sendo este, “capaz de agir e reagir” 

(LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 33) diante dos fenômenos. 

Para realizar estudos voltados aos seres humanos,  

 
a pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as 

ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, [...] 

e adotando multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno situado no 

local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno 

quanto interpretar os significados que as pessoas dão a ele (CHIZZOTTI, 2003, p. 

221). 

 

Com base na abordagem qualitativa, no intuito de investigar fenômenos 

relacionados a pessoas e fatos, se apresenta, dentre outras, a tendência fenomenológica, a qual: 

  

o objetivo filosófico primordial é o de tentar reconhecer as origens perceptuais da 

nossa concepção do mundo, buscando, com isso, esclarecer os significados de alguns 

conceitos por nós utilizados – como algo já pronto e acabado -, tendo em vista 

examinar a procedência de tais significados (ALKIMIM, 2016, p. 258). 
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Na perspectiva de um estudo de tendência fenomenológica, existe também a 

possibilidade da realização de uma pesquisa exploratória já que esta tem “como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias” (GIL, 2008, p. 27) sendo que, 

a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis, podem ser viáveis em 

estudos posteriores. Este tipo de pesquisa é desenvolvido com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato pouco explorado, sendo que, o “produto 

final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação 

mediante procedimentos mais sistematizados” (GIL, 2008, p. 27). 

A pesquisa exploratória, pode ser realizada dentro de um contexto da pesquisa 

participante, pois este é um processo no qual a comunidade participa de análise da realidade, 

com vistas a promover transformação social (MARIANI; CARVALHO, 2009, p. 174), e 

“pressupõe um engajamento e posicionamento político por parte do pesquisador” (MARIANI; 

CARVALHO, 2009, p. 176), a realizar um estudo que se tratando de fatos ou fenômenos sociais 

se torna difícil isolar, controlar e ser totalmente imparcial diante de uma realidade imprevisível. 

Até mesmo o pesquisador, como sujeito dentro desta estrutura, fica impossibilitado de se 

distanciar do objeto de investigação para fazer uma análise totalmente neutra e isenta de opinião 

(MARIANI; CARVALHO, 2009, p. 175). 

Outro ponto a ser considerado é a contribuição da história de vida dos indivíduos, 

já que esta nos permite captar de que modo “fazem a história e modelam sua sociedade, sendo 

também modelados por ela” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 159). A compreensão que a pessoa 

tem diante da experiência de vida e da sua relação com o objeto de investigação irá contribuir 

com o entendimento de como este interage com suas expectativas. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para a concretização deste projeto foi feita uma abordagem qualitativa, já que se 

buscou identificar a contribuição da TA para que a pessoa com deficiência visual tenha acesso 

à linguagem das Histórias em Quadrinhos com autonomia. Assim como, considerando a sua 

natureza, a pesquisa foi desenvolvida sob o enfoque da fenomenologia da percepção balizado 

por Merleau-Ponty (1999), uma vez que a compreensão almejada neste estudo, perpassa pelo 

entendimento de como o público cego utiliza a tecnologia em sua relação com a informação e 

o conhecimento. 

A compreensão de que a aquisição do conhecimento e uso da TA é um fenômeno 

singular perante cada sujeito, e de que a percepção de como esses são apreendidos acontecem 
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de forma única e pessoal, é que possibilita entender como essa tecnologia contribui para a 

inclusão social da pessoa com deficiência na sociedade.  

Deste modo, para uma melhor compreensão da proposta, pretende-se averiguar: 

• Através dos sujeitos atendidos pela COEPD, como estes interagem com o conhecimento, 

uma vez que não se trata de algo mecânico e linear; 

• Através dos professores que atuam nesta coordenadoria, qual a compreensão do fazer 

uso de técnicas e tecnologias que auxiliam no desenvolvimento de habilidade de leitura 

e na autonomia da pessoa cega; e 

•  Através de convidados, fluentes em leitura em Braille, como a tecnologia pode 

contribuir para tornar a História em Quadrinhos acessíveis, assim como perceber sua 

efetividade na proposta de acessibilidade.  

Esta pesquisa realizou um estudo exploratório na perspectiva da pesquisa 

participante, já que esta permite o envolvimento entre pesquisadores e os pesquisados no 

processo da investigação (GIL, 2008, p. 31) e da história de vida dos indivíduos, levando em 

consideração as aspirações e potencialidades das pessoas com deficiência visuais atendidas na 

COEPD em seu relacionamento com a TA e a aquisição do conhecimento.  

Ao estabelecer a COEPD como campo empírico da investigação, pretendeu-se 

verificar como a TA tem sido explorada e utilizada para o desenvolvimento da pessoa com 

deficiência visual e como estes tem se relacionado com a informação e o conhecimento para 

interagir socialmente, bem como identificar possibilidades de recursos para tornar a linguagem 

das Histórias em Quadrinhos acessíveis a este público. 

 

3.2 Universo da pesquisa 

 

Como universo de pesquisa temos a Coordenadoria de Apoio a Pessoa com 

Deficiência (COEPD), coordenadoria vinculada a Secretaria Municipal de Educação do 

município de Aracaju (SEMED), que presta serviços de ensino a pessoas com deficiência visual, 

disponibilizando aulas de leitura e escrita em Braille, Mobilidade e Orientação, Educação 

Física, Sorobã, Estimulação Precoce, Arte, Música e Informática. A COEPD é ainda muito 

conhecida como CAP, por causa de sua antiga denominação - Centro de Apoio Pedagógicos ao 

deficiente visual. 
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 3.3 Participantes 

 

Os participantes informacionais que participaram da pesquisa foram alunos e 

professores da COEPD classificados como grupo-teste e grupo-testemunha, respectivamente, e 

de pessoas cegas fluentes em Braille que chamamos de grupo-especialista. Para melhor 

organização da coleta de dados, esta população foi segmentada em grupos de observação, 

segundo critérios amostrais da observação participante (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 168-178). 

A pesquisa compreendeu como amostra não-probabilística os grupo-teste; grupo-testemunha e 

grupo-especialista. A amostra não probabilística reafirma a caracterização de pesquisa 

qualitativa.  

Apresentamos, por meio da Tabela 1, os quantitativos desses grupos e suas 

principais características: 

 

Quadro 1 - Participantes da Pesquisa 

PARTICIPANTES GRUPO CARACTERÍSTICAS QUANTIDADE 

Professores do COEPD Grupo-Testemunha Especialistas em Deficiência 

Visual. Professores do COEPD 

4 

Alunos do COEPD Grupo-Teste Alunos matriculados no COEPD 3 

Pessoa com Deficiência 

visuais leitores. 

Grupo-Especialistas Pessoas com deficiências visuais 

leitores. 

4 

Fonte: Ana Laura Campos Barbosa (2020) 

 

Pode-se verificar que os grupos são formados por participantes interessados em 

possibilidades de materiais acessíveis para a leitura de pessoas com deficiência visual.  

O grupo-teste e o grupo-testemunha foram observados em uma entrevista 

semiestruturada, na qual pudemos abstrair um pouco de sua relação com a aprendizagem e uso 

da TA. Do grupo-teste verificamos, inicialmente, quais atividades participam na COEPD e qual 

a sua importância para o seu desenvolvimento, bem como seu relacionamento com a leitura e 

quais as dificuldades em relação ao Braille. Do grupo-testemunha buscou-se verificar os usos 

da TA em sua atividade pedagógica, sua importância e os estímulos oferecidos para promover 

o desenvolvimento tátil e gosto pela leitura.  

Para identificar as possibilidades de adaptação e a percepção da pessoa com 

deficiência visual em relação a linguagem das Histórias em Quadrinhos foi elaborada uma 

sequência de imagens em alto relevo, sendo algumas isoladas e outras dentro da composição da 

História em Quadrinhos, acompanhada do recurso da descrição de imagem. Este material 
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(APÊNDICE D) foi analisado pelos sujeitos do grupo-teste e do grupo-especialista através de 

observação e entrevista semiestruturada realizados por meio dos recursos de comunicação da 

plataforma Google Meet.  

 

3.4 Coleta de dados 

 

Para a realização desta pesquisa foi feito inicialmente o levantamento bibliográfico 

de autores que abordam temáticas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico, sociedade, 

cultura, mediação, ciência da informação, deficiência visual, inclusão, História em Quadrinhos 

e desenho universal. 

Foi dado prosseguimento com a realização de entrevistas semiestruturadas ao 

grupo-testemunha e ao grupo-teste. Em seguida foi eleborado o material para análise 

(APÊNDECE D), com imagens em alto relevo e escrita em Braille que foi analisado pelos 

grupo-teste e grupo-especialista, também em entrevista semiestruturada. Todas as entrevistas 

foram realizadas por meio da plataforma do Google Meet e gravadas para garantir uma maior 

fidelidade às informações adquiridas. 

Optamos pela realização de entrevista porque acreditamos que um dos objetivos do 

pesquisador “é conseguir informações ou coletar dados que não seriam possíveis somente 

através da pesquisa bibliográfica e da observação” (QUARESMA, 2005, p. 71-72). Como neste 

estudo tem-se bases nos conceitos filosóficos de Merleau-Ponty (1999), acredita-se que: 

 

a atribuição de significado a um dado conceito só pode se realizar quando nos 

referimos e nos voltamos a nossa própria experiência direta com as coisas, ou seja, 

quando nos voltamos totalmente à mera percepção. Nesse caso, a percepção é algo 

essencial que nos conecta – eu e minha consciência incorporada – a uma integralidade 

do nosso ser (do indivíduo) em relação às situações vivenciadas na cotidianidade 

(ALKIMIM, 2016, p. 259). 

 

Deste modo, a entrevista semiestruturada nos possibilitou coletar “dados 

subjetivos” que, segundo Quaresma (2005, p. 72), “só poderão ser obtidos através da entrevista, 

pois que, eles se relacionam com os valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados” 

(QUARESMA, 2005, p. 72).  
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3.5 Análise de dados 

 

Os dados coletados foram analisados à luz da técnica de análise de conteúdo 

proposta por Bardin (1977), na qual, os dados são categorizados a partir de categorias pré-

estabelecidas, no caso desse estudo, as categorias estabelecidas são referentes a: uso da TA na 

COEPD; dimensão da leitura para a pessoa com deficiência visual; e contribuições da TA para 

a compreensão da leitura da linguagem de Histórias em Quadrinhos. Esta última foi subdividida 

nos seguintes tópicos: sobre imagens isoladas; sobre o balão de fala; sobre a tirinha com o balão 

de fala e interpretação; sobre leitura e descrição das imagens; sobre impressões gerais e sobre 

as expectativas.  

Estas categorias foram traçadas com base no roteiro de entrevista utilizado com os 

entrevistados e na experiência estabelecida em relação com o contato com o material de análise 

que foi utilizado para auxiliar a investigação. Para uma melhor organização na tabulação dos 

dados coletados os participantes do grupo-teste foram identificados com a letra A; do grupo-

testemunha com a letra P e o grupo-especialista com a letra E. 

Em consonância com Laville e Dionne (1999), compreendemos que análise de 

conteúdo “constitui, antes, um conjunto de vias possíveis nem sempre claramente balizadas, 

para a revelação — alguns diriam reconstrução — do sentido de um conteúdo” (LAVILLE; 

DIONNE, 1999, p. 216). Assim, através das informações transmitidas nas entrevistas e das 

impressões apresentadas na análise do material utilizado, buscou-se identificar elementos 

importantes da estrutura do material e nas possibilidades extrair significações. 

 

3.6 Ética na pesquisa 

 

Em conformidade com as diretrizes éticas apontadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, em deliberações da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa – CONEP, em sua 

Resolução CNS nº 510/2016 (BRASIL, 2016), que corresponde as “Normas Aplicáveis a 

Pesquisas a Ciências Humanas e Sociais”, a pesquisa que buscou fazer intervenção com seres 

humanos seguiu as normas estabelecidas por lei, submentendo o projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe – CEP/UFS, utilizando os recursos da Plataforma 

Brasil2 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2006). 

 
2 Todos os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos devem ser submetidos ao Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, por meio da Plataforma Brasil, sendo assim, o pesquisador não precisa protocolar projeto, anexar 
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Neste sentido, o projeto foi recebido para análise no Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Sergipe – CEP/UFS - em 15 de setembro de 2020. Tendo sido 

enviado no dia 12 de setembro de 2020 a primeira proposta do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE; o termo de Instituição e Infraestrutura; o termo de compromisso; o 

projeto detalhado e o cronograma que foram documentos aceitos para análise. 

No dia 09 de outubro de 2020 foi recebido um primeiro parecer solicitando 

modificações no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, ressaltando o cuidado 

com a acessibilidade no uso do documento com a pessoa cega, além de mudanças solicitadas 

no cronograma e no orçamento. A carta resposta foi elaborada e enviada no dia 03 de novembro 

de 2020, sendo anexado também um novo documento de TCLE o orçamento e cronograma 

atualizados.  

O termo de aprovação do CEP/UFS com parecer de número 4.429.622 foi emitido 

em 30 de novembro de 2020 (ANEXO A) constando entre os anexos dessa dissertação. Constam 

também em anexo a versão final do TCLE (ANEXO B), o roteiro de entrevista ao grupo-teste 

(APENDICE A) e ao grupo-testemunha (APENDICE B). 

 

  

 
documentos no CEP, tudo é feito de forma on-line pela Plataforma Brasil. Disponível em: 

http://conselho.saude.gov.br/plataforma-brasil-conep?view=default.  



64 

 

4 DIAGNÓSTICO 

 

Ao realizar as tarefas de planejamento e o plano de ação desse projeto, foi de 

fundamental importância analisar a realidade a partir do diagnóstico, segundo coleta de dados 

e observação participante, do campo empírico que é a COEPD, pois esse: 

 

pode ser definido como um instrumento que permite identificar elementos essenciais 

que caracterizam uma situação ou organização e que podem suscitar uma intervenção 

que venha a solucionar problemas ou promover melhorias significativas neste 

contexto (UFS, 2019). 

 

Deste modo, é importante que possamos nos situar diante da realidade a qual será 

investigada, compreendendo sua natureza, objetivos, realidade funcional, seus pontos fortes e  

fraquezas, bem como oportunidades e ameaças, para a realização do trabalho desenvolvido. 

 

4.1 Nome e natureza da instituição 

 

Coordenadoria de Apoio Educacional a Pessoa com Deficiência – COEPD, unidade 

orgânica ligada ao Departamento de Educação Básica – DEB, que funciona como órgão 

operacional da Secretaria Municipal de Educação – SEMED (PREFEITURA DE ARACAJU, 

2013, p. 13). 

Localizado na Rua Leonardo Leite, número 194, Bairro São José, Aracaju, Sergipe, 

conforme a figura 1. 

Figura 1 – Coordenadoria de Apoio Educacional a Pessoa com Deficiência 

 
Fonte: Registro fotográfico de Ana Laura Campos Barbosa, 2020.  
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Audiodescrição: Foto de uma parede de cor bege, mostrando janela de vidro 

parcialmente aberta na parte superior e placa informativa na parte central. Nessa placa lê-se no 

lado esquerdo, ocupando cerca de um terço da largura da placa, a logo da Prefeitura de Aracaju 

com o nome “ARACAJU” escrito abaixo em caixa alta, e do lado direito, lê-se na parte superior 

em caixa alta e negrito “SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO” e abaixo, em caixa 

alta “COORDENADORIA DE APOIO EDUCACIONAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

- COEPD/CAP”. 

Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

 

4.2 Histórico 

 

O projeto inicialmente chamado de CAP (Centro de Apoio Pedagógico) foi 

elaborado para as pessoas com deficiência visuais pudessem ter em seus Estados um local de 

serviço de apoio pedagógico dispondo de uma equipe qualificada para realizar a acessibilidade 

e transcrição de materiais, apoio para os professores das escolas e local que pudesse promover 

inclusão social para os cegos, com cursos de orientação e mobilidade, atividades física, entre 

outros (MEC/ SEESP, 1997; MEC/SEESP/ABEDEV, 2000). 

A sua proposta inicial foi:  

 

resultado de um trabalho conjunto entre a Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação e do Desporto, as entidades filiadas à União Brasileira de 

Cegos – UBC, o Instituto Benjamim Constant/RJ e a Fundação Dorina Nowill para 

cegos/ São Paulo (MEC/ SEESP, 1997, p. 3). 

 

No Estado de Sergipe, o projeto CAP foi aceito pela prefeitura municipal de 

Aracaju-SE, sob o comando do prefeito João Augusto Gama da Silva, no dia 12 do mês de 

novembro de 1998, recebendo doações da Associação Brasileira de Educadores de Deficientes 

Visuais – ABEDEV de bens móveis. Após sua instalação, pôde então “constituir-se em uma 

unidade de serviços de apoio pedagógico e suplementação didática ao sistema de ensino” 

(MEC/SEESP/ABEDEV, 2000, p. s/n). 

No ano de 2004, o Decreto Municipal de nº 7611, de 17 de novembro de 2011, 

determinou que o CAP passasse a acolher pessoas com deficiências múltiplas, cuja deficiência 

primária fosse a visual (cego ou baixa visão) (PREFEITURA DE ARACAJU, 2020, p. 13). 
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Sendo que a Lei nº 4.420, de 15 de agosto de 2013, que dispõe sobre a organização básica da 

Secretaria Municipal da Educação, e dá providências correlatas, configura na Seção X, art. 21, 

inciso VII, passou a denominar o CAP como Coordenadoria de Apoio Educacional a Pessoas 

com Deficiência – COEPD (PREFEITURA DE ARACAJU, 2013, p.13), porém, não foi 

“extinta a nomenclatura CAP quanto à relação com o Ministério da Educação” (PREFEITURA 

DE ARACAJU, 2020, p. 13).  

A figura 2 traz a imagem da fachada da COEPD. 

 

Figura 2 – Fachada externa da COEPD 

 
Fonte: Registro fotográfico de Ana Laura Campos Barbosa, 2020. 

 

Audiodescrição: Foto da fachada externa de uma casa com pintura em tons de bege, 

uma janela de vidro e placa informativa presa em seu primeiro andar. Nessa placa lê-se no lado 

esquerdo, ocupando cerca de um terço da largura da placa, a logo da Prefeitura de Aracaju com 

o nome “ARACAJU” escrito abaixo em caixa alta, e do lado direito, lê-se na parte superior em 

caixa alta e negrito “SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO” e abaixo, em caixa alta 

“COORDENADORIA DE APOIO EDUCACIONAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - 

COEPD/CAP”. À frente da casa, um muro branco, baixo, com algumas pichações em sua 

extensão e com pequeno portão ao centro, parcialmente aberto e um homem encostado no 

mesmo. Em frente ao portão um carro branco.  

Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa Mendonça 
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4.3 Principais serviços 

 

A COEPD oferece suporte pedagógico aos alunos com deficiência visual às escolas 

e aos professores, com oferta de cursos e apoio para adaptação de materiais e recursos 

pedagógicos. Possui, também, um acervo de livros em Braille a disposição para empréstimo.  

Nesta coordenadoria, são ofertadas vagas para as turmas de Estimulação Precoce, 

Braille e Escrita em Braille, Sorobã, Informática, Educação Física, Mobilidade e Orientação, 

Artes (Modelagem) e Música, ofertando também o serviço de Produção de Material adaptado, 

conforme pode ser observado na figura 3.  

 

Figura 3 – Acervo de livros da COEPD em Braille 

 
Fonte: Registro fotográfico de Ana Laura Campos Barbosa, 2020. 

 

Audiodescrição: Foto de duas estantes metálicas verticais encostadas uma na outra, 

ambas compostas por 5 prateleiras e preenchidas de livros. Em cima da estante da esquerda, um 
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troféu metálico, e em cima da outra estante, uma máquina Braille na cor azul e outro troféu 

metálico.  

Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

A figura 4 apresenta a sala de informática da COEPD. 

 

Figura 4 – Sala de informática 

 
Fonte: Registro fotográfico de Ana Laura Campos Barbosa, 2020. 

 

Audiodescrição da imagem: Foto de sala com piso em madeira. Ao lado esquerdo, 

mesa retangular com cantos arredondados e quatro cadeiras em madeira encostadas na mesma. 

Ao fundo, uma janela de vidro com uma cortina do tipo persiana. Ao lado direito, quatro 

pequenas mesas em madeira enfileiradas ao longo da parede sobre as quais estão duas 

impressoras, dois computadores e um scaner. Acima, um mural nas cores vermelha e azul.  

Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

 

4.4 Missão e valores 
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A intenção inicial era de que o CAP, atualmente intitulado COEPD, funcionasse 

como “centro de referência, oferecendo serviços de apoio pedagógico e suplementação didática 

ao sistema de ensino” (MEC/SEESP,1997, p. 3). Deste modo, segue os objetivos traçados: 

 

Garantir aos educadores cegos e aos de visão subnormal acesso aos recursos 

específicos necessários ao seu atendimento educacional (livros em braille, livro 

falado, textos ampliados, gráficos e outros);  

Atender, com presteza e de forma imediata, as variadas demandas decorrentes da 

diversidade das programações escolares; 

Promover a institucionalização, em nível de governo, do atendimento ao aluno cego e 

ao de visão subnormal no que se refere aos recursos específicos necessários a sua 

educação (MEC/SEESP, 1997, p. 8). 

 

Em toda documentação analisada não estão explícitos a missão e os valores desta 

coordenadoria, contendo apenas os seus objetivos. 

 

4.5 Estrutura organizacional e física 

 

A COEPD é dirigida por uma pedagoga e conta com 9 professores, 2 servidores e 1 

prestador de serviços além de seus 106 alunos matriculados no ano de 2020, como o 

demonstrado no quadro 2. 

Professores e alunos são distribuídos em turmas com fim de atender as distintas 

necessidades. 

 

Quadro 2 - Distribuição de turmas em 2020. 

TURMAS PROFESSORES ALUNOS 

Estimulação Precoce 2 37 

Braille e Escrita Braille 4 31 

Sorobã 1 11 

Informática 4 29 

Educação Física 1 34 

Música 1 25 

Mobilidade e Orientação 1 10 

Artes (Modelagem) 1 6 

Produção de Material 3 ---- 

Fonte: Ana Laura Campos Barbosa 2020 

 

O imóvel onde fica localizado a COEPD é alugado. Tendo sua estrutura física a de 

uma casa com cômodo térreo e andar superior, ao fundo uma garagem no térreo e uma sala no 
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andar superior. A casa é de esquina e segue cercada por um muro de 2 metros de altura. A 

entrada acontece pelo portão de frente para a rua Senador Rollemberg, a calçada não dispõe de 

piso tátil.  

Ao adentrar a casa, existe uma escada com três degraus sem corrimão que dá acesso 

ao cômodo térreo, no qual encontramos uma sala de convivência, com um banheiro social, a 

secretaria da COEPD e a sala de aula da turma de Sorobã. Dirigindo-se a área externa do fundo 

passamos pela cozinha e por uma pequena varanda com decida por uma rampa. Em meio a sala 

de convivência está situada uma escada com corrimão que dá acesso ao andar superior onde 

ficam localizadas a sala de Música, sala de Braille, sala de Informática, sala de Estimulação 

Precoce II e uma outra área de convivência onde se encontram algumas estantes com livros 

impressos em Braille ou em caixa alta. 

Não encontramos placas em Braille e nem avisos sonoros especificando os 

ambientes da coordenadoria. Na área externa ocorrem as aulas de Educação Física e Orientação 

e Mobilidade, ao fundo encontra-se uma sala onde acontecem os encontros do Grupo de Leitura 

e Grupo de Musicalização, atrás desta sala tem uma área de serviço e um banheiro. No andar 

superior encontra-se a sala de Estimulação Precoce I e outro banheiro. 

 

4.6 Tipos de usuários atendidos pela COEPD e seus fornecedores 

 

No ano de 2020 foram atendidos 40 alunos cegos e 66 com baixa visão, totalizando 

106 alunos. Os alunos são em sua grande maioria de famílias com baixa renda. O atendimento 

se dá desde os três meses de idade com a Estimulação Precoce e alcança o público adulto, sendo 

que a pessoa com maior idade matriculada no ano referido tinha 75 anos.  

O atendimento na COEPD acontece de segunda a sexta das 7 às 17 horas. No entanto, o 

maior fluxo de alunos acontece no turno da manhã, sendo 96 atendidos no turno matutino e 10 

no vespertino no ano de 2020. Este fato ocorre porque muitos alunos residem no interior do 

Estado e necessitam de transporte oferecido pelas prefeituras. 

Os alunos participam de aulas de Sorobã, Braille, Estimulação Precoce, Música e 

Informática de forma individual, sendo as atividades de Educação Física e Arte de modo 

coletivo. Acontece também o desenvolvimento dos projetos de Grupo de Leitura e Grupo de 

Musicalização de modo coletivo. 

A seguir, apresentamos no quadro 3 os municípios de residencias dos alunos 

matriculados na COEPD. 
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Quadro 3 - Municípios de residência 

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE ALUNOS 

Aracaju 63 

Propriá 2 

Salgado 3 

Itabaiana 4 

Lagarto 5 

Itabi 1 

Estância 2 

Itaporanga 1 

Indiaroba 1 

São Domingo 1 

São Cristóvão 4 

Carmópolis 1 

Barra dos Coqueiros 2 

Laranjeiras 2 

Nossa Senhora do Socorro 5 

Jaboatã 1 

Neópolis 1 

Brejo Grande 2 

Monte Alegre 1 

Nossa Senhora da Glória 1 

Poço Redondo 1 

Pari Piranga – BA 2 

Fonte: Ana Laura Campos Barbosa 2020 

 

A COEPD conta com o apoio de fornecedores como a prefeitura municipal de 

Aracaju, que supre os gastos com profissionais e insumos de custeiro e do MEC, que envia 

alguns equipamentos, tendo sido escassos os investimentos nos últimos anos. O Instituto 

Benjamin Constant (IBC) que juntamente com o MEC contribui com cursos e a Fundação 

Dorina Nowill que envia livros impressos com títulos atualizados. E ainda tem o apoio com 

transporte das prefeituras dos municípios dos quais os alunos são residentes. 

 

4.7 Análise do desempenho organizacional 

 

Para uma melhor compreensão da realidade vivenciada no locus da pesquisa se faz 

necessário produzir uma análise do desempenho organizacional no sentido de detectar aspectos 
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específicos da organização estudada. Para isto, foi elaborado um quadro de observação para 

ajudar no entendimento, seguindo a estrutura sugerida na análise SWOT, que estabelece a 

observação em 4 aspectos: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A análise SWOT 

caracteriza-se como “uma ferramenta muito utilizada por empresas na busca por orientações 

estratégicas (GONÇALVES; CINTRA; TEIDER; GALLO; PANDOLFELLI, 2010, p. 320).  

No quadro 4 apresentamos as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

que detectamos na COEPD. 

 

Quadro 4 – Análise SWOT da COEPD 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Ambiente acolhedor; 

Sentimento de pertença; 

Aulas que promovem condições para autonomia; 

Professores efetivos da Rede Municipal de 

Aracaju.  

Profissionais especializados em Atendimento 

Educacional Especializado e sempre em busca de 

qualificação na área de inclusão; 

 

Distribuição de lanche para alunos e familiares; 

Acesso a um acervo atualizado de livros em Braille 

com a oferta de empréstimos. Serviço prestado 

gratuitamente; 

Falta de acessibilidade na estrutura física; 

Computadores e impressoras antigas e defasadas; 

Demora na confecção de materiais adaptados; 

Falta de capacidade elétrica para usar a máquina 

termoform; 

Falta mais divulgação do trabalho realizado pela 

COEPD; 

  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Possibilidades de aceitar convênios que auxiliem 

no trabalho realizado na COEPD (cursos, materiais 

pedagógicos, entre outros); 

Apoio a diversos setores da sociedade para o 

suporte em produção de materiais em Braille para 

o uso do público; 

Ser um espaço de aprendizagem e debates no que 

corresponde a discussão da inclusão social. 

Promover diálogo com as pessoas com deficiência 

visual e identificar suas reais necessidades; 

Promoção de cursos para professores e demais 

integrantes da sociedade; 

Deixar de existir por conta do pouco investimento 

público para esta coordenadoria; 

Não acompanhar o desenvolvimento das atuais 

possibilidades da Tecnologia Assistivas; 

Falta de investimento e de apoio dos seus principais 

colaboradores; 

Fonte: Dados de pesquisa de Ana Laura Campos Barbosa, 2021. 

 

Uma das maiores forças apresentadas pela COEPD é o acolhimento para com as 

pessoas com deficiência visual, que além de conhecimento, buscam também a vivência em um 

ambiente agradável, tornando-se pertencentes ao espaço e a organização. As aulas ofertadas 
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nesta coordenadoria promovem condições para que as pessoas com deficiência visual possam 

ter atitudes de autonomia em todos os âmbitos de sua vida pessoal. Os professores que atuam 

neste espaço são efetivos da Rede Municipal de Aracaju e têm especialização em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), além de estarem sempre em busca por cursos na área de 

educação inclusiva e em conteúdos específicos para a melhoria de seu trabalho. Durante os 

turnos de atendimento é disponibilizado lanche para os alunos e acompanhantes. Livros e 

revistas em Braille são disponibilizados para empréstimo. Por fim, todo o serviço ofertado pela 

COEPD é gratuito. 

Em contraponto às forças têm-se às fraquezas, que se configuram na falta de 

acessibilidade na estrutura física; em seus computadores e impressoras antigas e defasadas; na 

demora para a confecção de mateirais adaptados, pois muitos são feitos a mão, com colagem e 

produção de alto relevo e as impressões em Braille precisam passar por reviões e análise para a 

sua concretização. Outro ponto destacado é a falta de capacidade elétrica para usar a máquina 

termoform que viabiliza a produção de recursos pedagógicos em alto relevo. Por fim, 

destacamos a falta de mais divulgação do trabalho realizado, pois poucas pessoas conhecem a 

proposta de atividades realizada nesta organização.  

Na apresentação da análise SWOT, as forças e as fraquezas são considerações 

observadas no âmbito interno do ambiente da coordenadoria, sendo possível reorganização e 

planejamento para buscar soluções, porém, para ter uma visão mais completa sobre tudo que 

interfere no trabalho realizado temos que analisar, também, pontos associados ao ambiente 

externo verificando, assim, as oportunidades e ameaças as quais esta coordenadoria deve estar 

atenta. 

No que se refere às oportunidades, estas correspondem às possibilidades de aceitar 

convênios com instituições que queiram realizar um trabalho voltado para as questões 

relacionadas a melhoria de condições de participação da pessoa com deficiência visual na 

sociedade, sendo também, um local de apoio a diversos setores para o suporte em produção de 

materiais em Braille para o uso do público. A COEPD se apresenta, também, como um espaço 

propício ao debate e ao diálogo em relação às discussões voltadas para as necessidades de 

inclusão social, bem como possibilitar cursos para os professores e demais integrantes da 

sociedade que se apresentem interessados. 

As ameaças que se apresentam são: a possibilidade desta coordenadoria deixar de 

existir por conta do pouco interesse público no que se refere aos serviços prestados ao público 

com deficiencia visual já que para a realização das atividades precisa-se de investimento e 

custeio em materiais e condições de concretização; o fato de não acompanhar o 
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desenvolvimento das atuais possibilidades da TA; bem como pela falta de investimento público 

na atualização dos equipamentos e materiais especializados. 

Esta análise contribuiu para que se pudesse ter uma visão mais completa da 

realidade vivenciada pela COEPD e compreender todo seu funcionamento e expectativas. 

Dando condições para a costrução do planejamento para a proposta de intervenção. 

 

4.8 Proposta de intervenção 

 

Esta pesquisa tem como proposta de intervenção a criação de um produto com 

linguagem em quadrinhos que seja acessível para a pessoa com deficiência visual. Com este 

produto iremos incentivar a leitura adaptada utilizando os recursos verbais (com escrita em 

Braille) e não verbais (com imagens em alto relevo), para que o leitor possa interagir de modo 

significativo. Iremos tomar como base a ideia do desenho universal que permita que este recurso 

possa ser utilizado tanto por pessoas videntes como por pessoas não videntes. O intuito desta 

intervenção é promover acessibilidade de imagens, proporcionado o relacionamento entre 

imagem e texto na proposta narrativa da linguagem em quadrinhos, tornando a leitura agradável, 

divertida e sobretudo acessível para todos os tipos de pessoas. 

A COEPD se apresenta como um ambiente de estímulo para a prática da leitura, 

utilizando recursos apropriados para possibilitar aos alunos com deficiência visual enfrentar 

suas dificuldades de busca de conhecimento. Com atividades direcionadas, apoio pedagógico e 

recursos adequados e adaptados a pessoa com deficiência visual consegue compreender as 

informações postas à disposição na sociedade, bem como a produzir conhecimento.  

A promoção de um recurso adequado às particularidades deste púbico, como o 

produto “DIALOGANDO: Inclusão em Quadrinhos de Formato Universal” é mais uma 

possibilidade de enfrentar as barreiras impostas pela sociedade. Sendo real e necessário, o 

desafio de promover acesso a todos os tipos de informação, no qual todos os sujeitos possam 

interagir com o mundo ao seu redor. 
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5 PRODUTO  

 

O produto é a publicação de um recurso bibliográfico de caráter paradidático, com 

impressão gráfica especializada em recursos táteis e formato universal. A parte artística, que 

compreende as Histórias em Quadrinhos, foi constituída de uma sequência de 10 Histórias em 

Quadrinhos em três quadros nas quais buscamos fazer uso de variadas tecnologias para poder 

atender a diversidade das características de indivíduos que venham a utilizar o mesmo. Deste 

modo, priorizamos a necessidade de conter: desenhos impressos em tinta e em alto relevo; a 

escrita em libras signwriting, com fim, de proporcionar acessibilidade também ao surdo; e 

impressão da descrição das imagens em tinta e em Braille, para que seja acessível tanto ao 

vidente, quanto ao cego.  

Após a constituição do referencial teórico, o diagnóstico e análises realizadas na 

pesquisa chegou-se ao consenso de que um produto com posposta no desenho universal seria a 

possibilidade mais viável, já que pretende-se que o recurso contribua para a construção de uma 

sociedade mais inclusiva. Sendo assim, com base nesta proposta pode-se garantir que tanto a 

pessoa cega quanto a pessoa vidente possam fazer uso do material compartilhando, trocando 

informações de modo coletivo. 

Com fins a desenvolver um produto que atendesse a características diversificadas 

de seus usuários buscou-se fazer uso de tecnologias disponíveis para a inclusão de pessoas com 

deficiência, sendo as principais delas a escrita em Braille, a descrição das imagens, a escrita em 

libras e a impressão em alto relevo.  

Sendo assim, a linguagem em quadrinhos para ser adequada à pessoa com 

deficiência visual, cumprindo sua função enquanto bem cultural, deve conter características 

essenciais específicas desta linguagem e recursos de acessibilidade que atendam a capacidade 

de compreensão e entendimento do consumidor do produto. Para atender ao interesse deste 

público as histórias versam sobre o tema inclusão. 

 

5.1 Descrição do produto 

 

No intuito de atender as necessidades informacionais de todos os públicos, o 

desenho universal deve ser a base da produção, atendendo a diferentes particularidades. O 

público cego requer tecnologias específicas como a escrita em Braille, a impressão em alto 

relevo e a descrição das imagens, porém, um produto feito só para este público, não proporciona 
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a interação almejada por uma sociedade que se proponha inclusiva. Assim, a escrita gráfica e 

os desenhos em tinta também estão presentes e se apresentam como elementos essenciais.  

A seguir apresentamos características essenciais que estão presentes no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Detalhamento de características 

 

Personagens 

Os personagens devem conter desenhos simplificados, com características 

particulares evidenciadas para que sejam perceptíveis no traçado em alto 

relevo. 

 

 

 

 

Desenho 

Desenho visível: Vinheta quadrada, simples, sem cenários rebuscados. 

Poucos elementos na vinheta. Traços e linhas grossos, com pouca modulação. 

Cores primárias, sem nuance (chapadas).  

 

Desenho relevo: somente linhas puras (sem perninhas) e superfícies 

preenchidas, correspondendo ao preto na vinheta visível. Balões aumentados, 

para ajustar o Braille. Poucas linhas de movimento. Margens da vinheta 

quadrados, com calha. 

 

Linha Linhas grossas; 

 

Balões 

 

Ajustado a escrita gráfica e ao Braille, respeitando espaços dos desenhos.  

Requadro Quadrados ou retangulares simples; 

 

Recordatório Retangulares ajustados à escrita gráficas e ao Braille; 

 

 

Letras 

Letras com corpo acima de 10, sem serifa (tipo comics). 

Em alto revelo no Sistema de Escrita Braille. 

 

Cores  

 

Em contrastes e primárias, sem nuances;  

 

Folha visível:  

 

Sequência narrativa com uso de imagens e escrita em desenhos e em alto 

relevo; 

Frases em signwriting para melhorar a compreensão do leitor surdo. 

 

Fundo Sem desenho de fundo. Os desenhos devem estar em consonância com a 

narrativa. 

 

 

Estrutura da publicação: 

 

Capa; página de rosto; página de créditos Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da UFS; Catalogação na Fonte; Sumário; Prefácio; 

História escolhida; Dados editoriais, organizações, entidades, fundações e 

beneméritos. 

 

 

Descrição de imagens 

Detalhada, contendo todas as informações visíveis no quadro. Essencial para 

uma melhor compreensão do desenho pela pessoa cega e que esta possa 

interagir com o produto com autonomia. 

 

Fonte: Dados de Pesquisa de Ana Laura Campos Barbosa, 2021. 

 

Todos os pontos apresentados no quadro 5 são elementos que devem constar na 

publicação da História em Quadrinhos acessíveis, pois procura atender as particularidades 

apresentadas diante da diversidade, em especial à pessoa cega que é foco principal neste estudo. 
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As formas de impressão também requerem alguns cuidados, como o tipo de papel, 

sendo necessário usar o papel Braille ou papel contínuo, o qual é mais grosso que um papel 

comum, podendo ser impresso em “impressão mecânica, como o próprio nome sugere, é um 

processo que usa uma impressora de impacto mecânico para produzir a elevação em relevo no 

papel Braille, a qual pode ser tanto na forma de pontos em Braille como em desenhos” 

(FERREIRA, et al.; 2021, p. 62). Outra maneira de impremir é usando máquina fusora e papel 

microcapsulado, num processo que usa calor para produzir a elevação em relevo no papel 

(FERREIRA, et al.; 2021, p. 67). A determinação do melhor processo que viabilize a publicação 

será alvo de estudos a partir da impressão-piloto. 

 

5.2 Processo de editoração 

 

Para a concretização do processo de editoração do produto foi preciso a contratação 

de serviços profissionais especializados que colaborassem com seus respectivos conhecimentos 

para a concretização deste projeto. Assim, inicialmente foram elaborados os roteiros das 

Histórias em Quadrinhos pela pesquisadora e suas orientadoras. Repassados para o estudante 

de artes visuais e designer, Marcus Vinícius Santos Souza, que elaborou o storyboard, dando 

base para pensar as reais possibilidades desta construção imagética e textual. Após a primeira 

etapa, repassamos o storyboard para a estudante de Artes Plásticas, Camila Alves Matias, que 

desenvolveu a arte final das histórias em quadrinhos e elementos de capa, seguindo os princípios 

dos manuais especializados sobre a proposta do desenho universal e sobre ilustração para cegos 

(CARLETTO; CAMBIAGHI, 2016; FERREIRA et al., 2021), ganhando forma e estrutura 

linguística de linguagem híbrida.  

Com fins a possibilitar o acesso à pessoa surda, a escrita em Libras signwriting foi 

produzida pela docente e tradutora especializada, bacharel em Letras-Libras, Lais Helena Bispo 

de Oliveira Souza. A mesma ainda, atua como professora de Libras signwriting no Instituto 

Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (IPAESE).  

Além da acessibilidade para a pessoa surda foi realizada, também, a análise e 

construção da descrição das imagens pela autora do trabalho com acompanhamento e revisão 

por profissionais habilitados em audiodescrição. Essa especialização requer formação e 

experiência, passando pelo audiodescritor, consultor e revisor para que a descrição atenda com 

efetividades a sua finalidade. O serviço de audiodescrição de todas as histórias em quadrinhos 

foi realizado com apoio da audiodescritora Vanessa Maria Silva Menezes. A consultoria da 

audiodescrição foi realizada por Lucas Aribé Alves. A revisão da audiodescrição foi realizada 
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por Ana Cláudia Sousa Mendonça, todos com formação na área. Imprescindível ressaltar a 

importância destes profissionais na construção da descrição das imagens, pois detalhes devem 

ser observados e analisados para que a descrição alcance com precisão a sua finalidade. 

Outra profissional indispensável neste processo foi a responsável pelo design 

gráfico da publicação, uma vez mais, seguindo as orientações dos documentos de área sobre os 

princípios do desenho universal e sobre a orientações para fazer ilustração para cegos 

(CARLETTO; CAMBIAGHI, 2016; FERREIRA et al., 2021). A Bibliotecária, Isis Carolina 

Garcia Bispo, que também atua na docência e qualificação de professores no estado de Sergipe, 

vinculada ao Instituto Paramitas, desenvolveu o projeto gráfico acessível para viabilizar a 

publicação e impressão Braille-Tinta.  

Cada etapa foi assistida pela supervisão e análise da orientadora Profa. Dra. Cristina 

de Almeida Valença Cunha Barroso e da coorientadora Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari, 

articulando seus esforços, devido à complexidade da intervenção desenvolvida.  

Após o período de verificações, adequações e testes, o produto editorial passou por 

um processo de crowdfunding, ou seja, financiamento coletivo, pois a legislação brasileira 

possui medidas protecionistas a respeito da impressão em Braille, respaldadas na Lei nº 9.610, 

de fevereiro de 1998, que garante a distribuição gratuita, sem fins lucrativos, do produto 

impresso neste sistema.  

Os investidores do financiamento coletivo, além de apoiar e arcar totalmente com 

os custos de impressão e distribuição gratuíta do produto editorial à COEPD, também terão 

direito de solicitar cópias para si, arcando igualmente com os custos da mesma, sem que haja 

nenhum tipo de comercialização. O processo já é desenvolvido normalmente pela Editora 

Quadriculando, de propriedade do pesquisador e autor de obra reconhecida na utilização de 

Histórias em Quadrinhos na Educação, o Prof. Dr. Thiago Vasconcelos Modenesi.  

Espera-se, igualmente, que o produto fomente pesquisas e publicações em formato 

universal, assim como o caminho de sua viabilização no Brasil, como um desejável efeito social 

secundário.  

 

5.3 Demonstração do produto 

 

A estrutura, aparência e aspectos de legibilidade foram discutidos com 

acompanhamento de registros fotográficos. Sob as peculiaridades da impressão foram 

explorados os melhores aspectos estéticos da publicação, no sentido de atrair também os leitores 

videntes. Lembrando que todo o trabalho visou oferecer uma experiência de leitura 
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compartilhada entre os alunos assistidos pela COEPD, assim como à comunidade escolar e 

comunidade extra-mural de convivência, no âmbito social e familiar. 

A seguinte descrição poderá exemplificar a estrutura da publicação proposta para 

que outras iniciativas de editoração possam vir a se desenvolver por meio dessa exposição. 

O produto está costituído de Capa, com o nome da autora e imagem apresentando 

os principais personagens apresentados nas histórias. A figura 5 demonstra a capa da publicação 

e ao lado a página contendo a descrição detalhada das imagens apresentadas na capa. 

 

Figura 5 – Capa do produto e descrição da capa 

 
Fonte: Ana Laura Campos Barbosa 2020 

 

Audiodescrição de imagem: Duas imagens retangulares na vertical de fundo branco 

e conteúdo na cor preta. Na imagem do lado esquerdo, na parte superior, centralizado em letras 

medianas lê-se “Ana Laura Campos Barbosa”. Logo abaixo, um título em letras maiores, lê-se 

“Dialogando: Inclusão em Quadrinhos de Formato Universal”. Abaixo do título, no canto 

esquerdo, um pequeno balão de fala cujo interior está dividido em três partes, sendo que se lê 

na primeira “Qua”, na segunda “Dri” e na terceira “Culando”. Abaixo, desenho de três jovens 

sorridentes, bem próximos entre si e posicionados da seguinte forma: do lado esquerdo, numa 

cadeira de rodas, em semiperfil para a direita, um rapaz mostra a palma da mão direita à frente 
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do seu corpo, acenando. Ao centro, de frente, uma jovem de pé, cabelo preso, olho direito 

fechado e mão direita posicionada à frente do corpo com os dedos polegar, indicador e mindinho 

levantados, que corresponde ao sinal de amor em Libras; e à direita, outro rapaz, com óculos 

escuros, de pé, em semiperfil para a esquerda, segura uma bengala com as duas mãos. Do lado 

direito, retângulo na vertical, escrito ao centro com letras maiúsculas os dizeres “DESCRIÇÃO 

DA CAPA”, seguido do texto de descrição.  

Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

 

A figura 6 apresenta a ficha técnica e o editorial apresentando todas as informações 

referentes a publicação. 

 

Figura 6 – Ficha técnica e editorial do produto 

 
Fonte: Ana Laura Campos Barbosa 2020 

 

Audiodescrição: Imagem de fundo branco com letras na cor preta. Na parte superior, 

centralizado, figura 5, ficha técnica e editorial do produto. Abaixo, à esquerda, Ana Laura 
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Campos Barbosa, 2021, Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste álbum em 

quadrinhos poderá ser reproduzida ou transmitida em nenhuma forma e por nenhum meio, 

eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento 

de informação, sem a permissão expressa da autora. Ficha técnica editorial arte: Camila Alves 

Matias, Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes, Consultor de audiodescrição: Lucas 

Aribé Alves, Coorientação Acadêmica: Valéria Aparecida Bari, Crowdfunding: Thiago 

Vasconcelos Modenesi, Orientação Acadêmica: Cristina de Almeida Valença Cunha Barroso, 

Projeto Gráfico: Isis Carolina Garcia Bispo, Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa 

Mendonça, Signwriting: Lais Helena Bispo de Oliveira Souza, Storyboard: Marcus Vinícius 

Santos Souza, Textos e Roteiros: Ana Laura Campos Barbosa. Na parte inferior do lado 

esquerdo, dados internacionais de catalogação na publicação (CIP) seguido por um retângulo 

na horizontal contendo informações do produto já postas anteriormente e o quantitativo de 

folhas: 60 preto e branco e o CDU 37.014.53.087.5 e o CDD: 331.45. Ficha elaborada pela 

Profa. Dra. Valéria Aparecida Bari (CRB-5/SE-001552/O) À direita, Universidade Federal de 

Sergipe, Reitor da UFS Valter Joviniano de Santana Filho, Vice-Reitor da UFS Rosalvo Ferreira 

Santos, Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa Lucindo José Quintans Junior, Diretora do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas Martha Suzana Cabral Nunes, Coordenação do PPGCI 

Alessandra Araújo, Coordenação Adjunta do PPGCI Telma de Carvalho, Discente pesquisadora 

- autora Ana Laura Campos Barbosa, Docente pesquisadora – orientadora Cristina de Almeida 

Valença Cunha Barroso, Docente pesquisadora – coorientadora Valéria Aparecida Bari. Esta 

publicação é um produto da dissertação de mestrado profissional. Na parte inferior, lado direito, 

logos da UFS, PPGCI, Grupo Plenas UFS e Núpita. 

Audiodescritora: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Vanessa Maria Silva Menezes 

 

A publicação está sequenciada com sumário; prefácio, elaborado pela profa. Dra. 

Rita de Cácia Santos Souza; carta ao leitor, escrita pela orientadora desta pesquisa, Profa. Dra. 

Cristina de Almeida Valença Cunha; apresentação e introdução escrita pela autora.  

Dos capítulos 1 ao 10, temos as Histórias em Quadrinhos que seguem a estrutura 

correspondente a: apresentação da história na linguagem dos quadrinhos, impressa em tinta, em 

alto relevo; resumo em signwriting; e descrição das imagens, quadro a quadro (disponibilizada 

em tinta e em Braille), como demonstrado nas figuras 7, 8 e 9. 
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Figura 7 – Apresentação da História 

 
Fonte: elaborado por Camila Alves Matias (2021) 

 

Audiodescrição: Imagem de fundo branco com letras em caixa alta, na cor preta. 

História em quadrinhos composta por três quadros em formato vertical. No primeiro quadro, 

desenho de um ambiente com uma cama no canto esquerdo e um rapaz de semiperfil sentado 

em uma cadeira giratória no canto direito. Ele segura um celular próximo ao ouvido esquerdo, 

apresenta as sobrancelhas levemente abaixadas num movimento de franzir a testa. Ao centro, 

na parte superior, um balão de fala direcionado para o rapaz com o dizer: “Brailinha, você 

assistiu a aula remota de hoje? Parece que temos que ir em algum lugar. Não prestei atenção e 

não anotei nada”. No segundo quadro, mesmo ambiente, o rapaz está de pé, em semiperfil, 

posicionado na frente da cadeira giratória. Segura o celular próximo ao ouvido direito, com a 

mesma expressão facial levanta a mão esquerda à altura do ombro com a palma para cima. Ao 

centro, na parte superior, um balão de fala direcionado para o rapaz com a frase: “Você vai ter 

de conseguir alguém para te ajudar. Eu não sei por onde começar...”. No terceiro quadro, 
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desenho de um ambiente com a parte traseira de um ônibus aberta no canto direito do quadro. 

Após o ônibus, uma placa vertical com desenho de outro ônibus. Ao centro, uma moça de pé 

usa óculos escuros e bengala. Ela segura ao ouvido esquerdo um celular e expressa um leve 

sorriso. No canto esquerdo, ocupando metade do espaço do quadro, um balão de fala 

direcionado para moça com o texto: “Serginho, só você mesmo! Assisti com atenção, anotei o 

endereço e o telefone. Agendei o atendimento na secretaria da Educação, consultei o Google 

Maps e já cheguei.” 

Audiodescritora: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Vanessa Maria Silva Menezes 

 

Figura 8 - Signwriting 

 
Fonte: Lais Helena Bispo de Oliveira Souza (2021) 

 

Audiodescrição: Imagem da Signwriting que significa escrita em sinais. Na parte 

superior, centralizado a palavra Signwriting com letras na cor preta. Abaixo, a escrita em sinais 

com símbolos que representam a posição das mãos, movimentos de dedos, expressões faciais 

de olhos e bocas, rotação da cabeça, ombros e todas as partes do corpo.  

Audiodescritora: Ana Cláudia Sousa Mendonça 
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Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Vanessa Maria Silva Menezes 

 

Figura 9 - Descrição de imagens 

 
Fonte: Ana Laura Campos Barbosa 2020 

 

Audiodescrição: Imagem de página da descrição de imagem da História em 

Quadrinhos do produto. Fundo branco com texto escrito na cor preta. Acima, título “Descrição 

de imagem”, centralizado. Abaixo, texto composto por quatro parágrafos. O primeiro parágrafo 

traz a informação sobre a imagem 7, a história em quadrinhos. Os demais parágrafos 

correspondem aos três quadrinhos apresentando  as informações sobre o ambiente onde 

acontece a história, os personagens retratados, comportamentos e fala dos mesmos.  

Audiodescritora: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Vanessa Maria Silva Menezes 

 

Por fim, a última parte corresponde em explicações referentes a conceitos, desenho 

universal e leitura compartilhada, e recomendações de uso direcionadas público geral. Seguidos 
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pelo posfácio, escrito pela profa. Dra. Valéria Aparecida Bari, coorientadora desta pesquisa; e 

as referências bibliográficas que nortearam este estudo. 

Com esta estrutura o produto foi impresso pelo setor de gráfica da Fundação Dorina 

Nowill possibilitado através de contato por email: comercial@fundacaodorina.org.br e 

atendimento@fundacaodorina.org.br 

 

  

mailto:atendimento@fundacaodorina.org.br


86 

 

6 RESULTADO DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO 

 

Ao promover uma reflexão sobre acessibilidade é preciso realizar análise, 

investigação e comprovação, no sentido de verificar se cabe na realidade o que está sendo 

proposto. Assim, investigar a realidade com quem a vivência é fator preponderante nesta 

discussão. Deste modo, nossa pesquisa propõe como público-alvo professores e alunos da 

COEPD e leitores cegos, pois estes indivíduos interagem diretamente, em suas vidas, com as 

questões abordadas nesta dissertação. 

A investigação com os professores, realizada através de entrevista, possibilitou a 

compreensão da importância do uso das tecnologias no processo de aprendizado e da mediação 

da informação, sendo indispensável em suas propostas educativas e na relação do aluno com o 

ambiente. As entrevistas realizadas com os alunos ressaltaram a importância do aprendizado de 

tecnologias que contribuam com o desenvolvimento de habilidades e competências que 

norteiam sua ação mais autonoma diante da sociedade.  

Num segundo momento foi realizada uma abordagem com cegos leitores do Braille 

(alunos da COEPD e profissionais) que visou verificar a efetividade da linguagem híbrida 

adaptada, bem como o interesse deste público na leitura de Histórias em Quadrinhos. Esta 

análise foi realizada através de entrevista, com foco no material adaptado disponibilizado. Esta 

investigação verificou-se que a linguagem visual está presente na vida das pessoas cegas, pois 

se constituem de significados. Porém, para a construção da relação do indivíduo com a 

linguagem das Histórias em Quadrinhos é preciso disponibilizar acessibilidade.  

A TA dispõe de vários recursos que promovem acessibilidade, no entanto, estes 

devem estar presentes no processo educativo desde a infância, pois para desenvolver 

competências e habilidades é preciso interagir e conviver. 

 

6.1 Constituição dos grupos sociais de observação  

 

Para a constituição dos grupos de investigação foi realizada uma amostra não-

probabilística, já que temos determinado o público-alvo para a investigação (LAVILLE, 

DIONNE, 1999, p. 170), alunos e professores da COEPD, classificados como grupo-teste e 

grupo-testemunha, e pessoas cegas fluentes em Braille que chamamos de grupo-especialista.   

De acordo com Laville e Dionne (1999), quando a participação na pesquisa é 

exigente, por razões éticas, apelar-se-á a uma amostra de voluntários fazendo a solicitação para 

reunir pessoas que aceitem participar (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 170). No caso de nossa 
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pesquisa, os criterios estão voltados a atuação profissional (para os professores) e matrícula 

(para os alunos) na COEPD, além de pessoas leitoras fluentes do Braille (para o grupo-

especialista).  

Para uma melhor compreensão no processo de tabulação dos sujeitos participantes, 

iremos denominar o grupo-testemunha como P1, P2, P3 e P4, o grupo- teste como A1, A2 e A3 

e o grupo-especialista como E1, E2, E3 e E4.  

Inicialmente foram realizadas entrevistas com quatro professoras (grupo 

testemunha), que exercem suas atividades na COEPD, todas elas são formadas em Pedagogia, 

sendo que P4 com habilitação em Orientação Educacional e P3 com habilitação em Educação 

Infantil e P1 e P2 com licenciatura plena. Todas são pós-graduadas em Atendimento 

Educacional Especializados, sendo P1 e P4 também possuem em Psicopedagogia Clínica e 

Institucional e P2 em Arte Educação. 

Em relação ao tempo de ensino com aluno com deficiência visual, P1disse que 

trabalha no CAP (COEPD) há 3 anos, porém trabalha há 15 anos em sala de recursos com a 

qual já teve experiência com aluno com deficiência visual, já que nestas salas são atendidos 

todos os tipos de deficiências. P2 afirmou que trabalhava em sala de recursos, mas só teve 

experiência com alunos com deficência visual quando foi trabalhar no CAP (COEPD) onde 

trabalha há 12 anos. Brinca que foi trabalhar nesta coordenadoria para “ficar próximo dos 

meus”, também enfatizou que “fui ensinar e também aprender” pois possui visão monocular. 

P3 possui mais de 20 anos de experiência, pois desde 1991 faz trabalho voluntário 

no CAP(COEPD), depois foi contratada e há 8 anos atua como professora efetiva. P4 trabalhou 

10 anos no Centro Educacional Especializado João Cardoso do Nascimento Júnior, primeiro 

em sala de aula com alunos com deficiência visual, depois com estimulação precoce. Conta que 

passou 3 anos atuando na Diretoria de Educação Especial em contato com as escolas do estado. 

Trabalhou também em clínica, como psicopedagoga, onde atendia deficiências múltiplas. E tem 

18 anos de atuação no CAP (COEPD), sendo que primeiro ensinava Braille, depois passou 10 

anos com estimulação precoce e agora está atuando na sala de informática. 

Em relação aos entrevistados do grupo-teste A1 tem 62 anos de idade, completou o 

ensino fundamental e ficou cego aos 3 anos. A2 tem 68 anos de idade, estudou até o 5º ano do 

ensino fundamental e nasceu cega. A3 tem 23 anos, concluiu o ensino fundamental e ficou cega 

logo após o nascimento. Foi realizada a tentativa de entrevistar mais alunos desta 

coordenadoria, porém devido a paralização das atividades por conta da pandemia do COVID-

19, não foi possível a realização de outras entrevistas, pois grande parte dos alunos tem 

dificuldade de acesso às tecnologias necessárias para a sua realização.  
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Questionados sobre as atividades que participam na COEPD, A1 e A2 dizem que 

fazem parte da Turma de Braille, participação no Grupo de Leitura, Educação Física e aula de 

Música. A3 participa da aula de Orientação e Mobilidade, Música e Informática. 

Para uma melhor análise em nossa pesquisa buscamos organizar a argumentação 

em categorias que nos ajudam no delineamento das ideias. A primeira categoria foi 

corresppondente ao uso da TA na COEPD; a segunda está voltada para a dimensão da leitura e 

a terceira está relacionada a uma abordagem voltada às contribuiões dos recursos do material 

para análise que foi proposto. 

 

6.2 Uso da Tecnologia Assistiva na COEPD 

 

Foi questionado ao grupo-testemunnha, sobre o fazer uso de TA e quais delas são 

utilizadas no trabalho pedagógico da instituição. Como respostas obtivemos de P1 que faz uso 

de celular, tablet, jogos de computador e outros aplicativos que vão favorecer e aprimorar o 

conhecimento de cada aluno. Explica que “vai depender muito da deficiência de cada um” pois, 

são feitos “ajustes para que ele possa assimilar”. P2 faz uso do sorobã, reglet, punsão, prancheta, 

bengala, cela de madeira, lupa, jogos com Braille, régua com pontos, esclarece que “tudo vai 

auxiliando no processo de alfabetização”. P3 diz que faz uso do Braille e de recursos 

alternativos que ajudam na estimulação. P4 faz uso principalmente do Dosvox e Jogovox. 

Relata, ainda, que recentemente fez um curso em TA, no qual aprendeu novos recursos de 

acessibilidade de uso do celular, como sintetizadores de voz, leitores de textos e identificadores 

de moedas e que pretende trabalhar com os alunos assim que retornar as atividades após a 

pandemia. 

Quando questionado ao grupo-testemunha sobre a importância da TA no 

desenvolvimento do aluno, P1 coloca que no “mundo de hoje” a tecnologia é fundamental, não 

só para quem tem deficiência visual, mas para “todos”. Ela enfatiza que se você usa da 

tecnologia de forma correta, vai fazendo com que “a gente” se sinta inserida na sociedade. E 

explica que diz “a gente” porque também tem deficiência visual, possui baixa visão severa. E 

continua esclarecendo que a TA ajuda a fazer as coisas com mais autonomia, seja na construção 

do conhecimento, nos fazeres da vida diária, na locomoção, nos estudos. P2 destaca que toda a 

tecnologia favorece “de certa forma” a autonomia da pessoa com deficiência visual, mas sempre 

deixa claro aos alunos que como “nós”, todos sempre vão precisar do outro, porém, a TA facilita 

a vida e exemplifica elucida o uso da bengala, que sabendo usar a pessoa vai conquistando 

autonomia e garantindo o direito de ir e vir. P3 diz que a TA ajuda na autonomia e P4 exclama, 
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que essa tecnologia possibilita uma “autonomia fora de sério”. Explica que existem programas 

no celular que através do aplicativo, ajuda a ligar para uma pessoa, localiza onde a pessoa está 

e até leitores de moedas, além dos leitores de textos e recursos que transformam a fala em 

palavras escritas. Exclama que “a TA é um diferencial na vida da pessoa com deficiência visual 

dando a ela autonomia e independência que necessita”. 

Para o grupo-teste foi perguntado qual era a importância da COEPD. A1 relata que 

para ele o CAP (COEPD) é muito importante, porque foi lá que conseguiu se desenvolver. Neste 

local aprendeu o Braille e realizou seu sonho, “porque eu tinha um sonho que era aprender a ler 

e foi lá que aprendi”. A2 destaca que a COEPD “tem uma importância muito grande” e conta 

que tinha o desejo de apreder a ler e escrever e após matriculada em 2001 aprendeu não só a 

ler, como também a andar sozinha depois das aulas de Mobilidade e Orientação. Destaca que 

as atividades de Educação Física e as aulas de música são suas terapias. A3 considera que a 

COEPD contribui para desenvolver a sua independência. 

 

6.3 Dimensão da leitura para a pessoa com deficiência visual  

 

Foi questionado ao grupo-testemunha como o aluno é estimulado para fazer uso da 

leitura. P1 destaca que “a primeira coisa é você entender quem é seu aluno. Perguntar quem ele 

é, o que sente, como vê as coisas”. Depois é que vai trabalhando o conceito da leitura, para que 

serve. Procura esclarecer e estimular para que o aluno tenha interesse em aprender. P2 enfatiza 

que procura fazer com que eles leiam o que tem interesse. Explica que começa com pequenas 

histórias de otimismo, lições de vida. Estimula tanto a leitura quanto a escrita. “Peço que 

escrevam para mim sobre o seu dia, sua vida, sobre o final de semana, as férias”. P3 diz que 

deixa explorar os livros em Braille que existem lá no CAP(COEPD) que são fornecidos pela 

Fundação Dorina Nowill, os livros infantis. Destaca que “eles gostam quando tem desenhos 

pontilhados, vai passando seus dedinhos e vai criando aquela imagem a partir da explicação 

oral”. P4 coloca, que a leitura é impressindível e que apesar do uso de outras tecnologias, o 

Braille não se torna dispensável. “A pessoa cega tem que saber ler e escrever, pois, nem sempre 

tem acesso a outras tecnologias e o Braille e o sorobã são as bases”. 

Quando o grupo-testemunha foi questionado sobre o tipo de atividades realizadas 

para promover o desenvolvimento tátil, P1 diz que realiza atividade após conhecer o aluno e 

prepara com base no que ele precisa fazer. P2 esclarece que vai utilizando muitas técnicas em 

alto relevo, para ajudar no processo de alfabetização, além de réguas com celas, dos jogos e da 

reglete. P3 diz que trabalha com as mãos, alinhavos, encaixes, realiza atividades de perfurar, 
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faz uso de atividades de pré-braille e só depois ensina o Braille. P4 não está trabalhando com o 

Braille no momento, explica que atualmente seu foco está na tecnologia e informática. Mas 

sempre ensinou o Braille, estimulando seu reconhecimento, pois, tanto o Braille quanto o 

Sorobã, ajudam a formar a imagem mental da leitura escrita e do entendimento da matemática, 

auxiliando a pessoa com deficiência visual a compreender o que é. 

Sobre leitura, o grupo-teste coloca que: A1- “a leitura para mim é muito importante 

porque é uma terapia. Muitas vezes eu estou só e minha companhia são meus livros”. A2 

exclama que “triste de mim se não fossem os livros! Na minha casa tem uma biblioteca. Tenho 

muitos livros falando da bíblia”. A3 coloca que gosta de ler, mas não tem muita frequência na 

leitura em Braille, pois prefere fazer leitura digital pela praticidade. 

Quando questionados sobre as dificuldades que tinham em relação ao Braille, o 

grupo-teste coloca que: A1- “a leitura em Braille foi a realização de um sonho. Foi dificil no 

início. Sou muito ansiosa por isso foi difícil, mas graças a Deus consegui. E hoje é minha 

companhia.” Destaca que gosta de ler romances e revistas e sempre pega livros no 

CAP(COEPD) ou com colegas. Para A2, “a leitura me ajuda muito, principalmente agora na 

pandemia que a gente está sem fazer nada”. Esclareceu que gosta de ficar lendo livros de 

história, romances e a bíblia. Informa que pega livros no CAP(COEPD) e que recebe alguns 

porque participa de um “Grupo da Bíblia”. Para A3, “o Braille é pesado para levar” e o gênero 

de livro que mais gosta não consegue encontrar impresso, recorrendo ao computador. Destaca 

também que sua leitura em Braille não é tão rápida e o que faz com que leve mais tempo. 

 

6.4 Contribuições da TA para a compreensão da leitura da linguagem de Histórias em 

Quadrinhos  

 

Com a finalidade de verificar, a compreensão da pessoa com deficiência visual 

diante da imagem, fazendo com uso de recursos acessíveis proporcionados pela TA, realizamos 

entrevistas com o grupo-teste e o grupo-especialista. Estas entrevistas tiveram a finalidade de 

possibilitar a análise de um material construído manualmente, pois passamos por dificuldades 

diante da impressão em alto relevo aos moldes do que precisávamos. Porém, apesar de não 

encontrarmos uma gráfica ou uma instituição que possibilitasse esta impressão, esta “barreira” 

foi combatida para que déssemos continuidade à nossa investigação. No entanto, foi possível 

sentir de modo intenso, o quanto os recursos acessíveis ainda se apresentam distantes, apesar 

de já existirem, pois faltam as possibilidades de acesso e a sua disponibilidade. 
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O material disponibilizado para apoio para a entrevista, constinuiu-se de um 

caderno com 6 folhas de gramatura 180. Nelas foram bordadas inicialmente uma sequência de 

imagem, elementos que iriam compor as imagens organizadas no quadro. Em sequência, tinha 

uma lista com as palavras referente a cada imagem. Na terceira página, foi apresentado a 

composição dos elementos em imagens organizadas no quadro, na sequência a descrição 

detalhada das imagens. Na 5ª página, foi apresentado o balão de fala, seguida pela explicação 

de sua usuabilidade. Na sexta página, a composição dos quadrinhos foram apresentados com as 

falas dos personagens. Seguida da descrição detalhada das imagens em Braille.  

Na figura 10 apresentamos as imagens do material elaborado para esta serem 

analisados durante as entrevistas. 

  

Figura 10– Material de análise 

 
Fonte: Ana Laura Campos Barbosa 2020 
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Audiodescrição da imagem: Fotografia de material composto de quatro páginas 

organizadas uma ao lado da outra. Da esquerda para a direita, na primeira página, desenhos com 

contorno e sem preenchimento, um abaixo do outro, representando o Sol, uma nuvem, uma 

casa, uma árvore, uma estrela e a Lua. Na segunda página, uma história composta por três 

quadros, um abaixo do outro, dentro dos quais aparecem os itens da primeira página. Na terceira 

página, mesma história da página anterior, porém agora, com balões de fala. Na quarta página, 

texto em Braille. 

Audiodescritora: Vanessa Maria Silva Menezes 

Consultor de audiodescrição: Lucas Aribé Alves 

Revisora de audiodescrição: Ana Cláudia Sousa Mendonça 

 

Quanto ao grupo-especialista foi composto participantes com as seguintes 

caractrísticas: E1 tem nível superior, é aposentado e ficou cego aos 25 anos de idade. E2 tem 

nível superior, é radialista e perdeu totalmente a capacidade de enxergar aos 15 anos. E3 tem 

nível superior, é jornalista, ficou totalmente cego aos 24 anos e E4 tem nível superior, é 

professor e ficou totalmente cego aos 18 anos. 

Para o melhor entendimento sobre as contribuições da TA, na compreensão da 

leitura da linguagem de Histórias em Quadrinhos, subdividimos nossa análise nos seguintes 

pontos: sobre as imagens isoladas; sobre o balão de fala; sobre a tirinha com balão de fala e 

interpretação; sobre a leitura da descrição das imagens; sobre as impressões gerais; sobre as 

expectativas 

 

6.4.1 Sobre as imagens isoladas 

 

E1 – Teve dificuldade em identificar imagens, porém, conseguiu identificar 

rapidamente a estrela. Achou difícil, mas disse que se tivesse um pouco mais de treino 

conseguiria reconhecer melhor. Após a leitura do Braille, que revelava o nome das figuras foi 

comparando uma a outra (imagem em alto relevo e as palavras escritas). Por fim, questionou 

porque não foi feito a árvore como as que “a professora ensinava antigamente”. Durante o 

processo de análise ia descrevendo com detalhes as suas percepções. Cobrou que tivessem mais 

galhos com as folhas. Sobre a lua ficou admirado, não lembrava do seu formato e exclamou 

“como a lua é bonita!”. 
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E2- Ao analisar as imagens descrevia com detalhes a percepção que tinha. 

Identificou com rapidez o sol, a nuvem, a casa, que pensou primeiro que fosse uma garrafa, e a 

árvore. Não conseguiu identificar a estrela e as pessoas. Comentou que para quem tem uma 

noção razoavelmente boa sobre as imagens consegue identificar bem, mas seria importante 

sempre ter a descrição ao lado. 

E3 – Ao analisar as imagens foi tentando dizer quais eram as figuras e fazendo 

associações ao que conseguia identificar, a exemplo da árvore que de início, associou a um 

poste, porém achou que para ser um poste ficaria improvável pois a lâmpada estaria muito 

grande. Não conseguiu identificar a lua e relatou “eu não lembrava que a lua era assim”. 

E4- Analisou as imagens antecipadamente e relatou que fez juntamente com sua 

esposa que também é cega. Pediu a filha, vidente, ajuda apenas uma vez. E foi contando como 

foi percebendo as características de cada desenho e fazendo as associações. Nas últimas 

imagens relatou que buscou o apoio da descrição para poder entender o que era, pois não estava 

conseguindo, e ao ler a descrição “pessoa de lado e de frente” pôde compreender o que as 

imagens queriam dizer. E ao final da análise da imagem concluiu “minha dificuldade foi pouca”. 

A1- Teve muita dificuldade na identificação das imagens, pois não tinha nenhuma 

familiaridade com desenhos em alto relevo. 

A2- Teve dificuldade na identificação, mas como tinha verificado o material 

antecipadamente, falou as imagens na sequência das palavras lidas. 

A3- Interagiu muito bem com as imagens, tentava fazer associações dos formatos 

com o que imaginava, por exemplo, o sol e as estrelas associou a uma flor. Em relação a nuvem, 

pontuou que aquele formato ela usaria para representar uma boca. Foi esclarecido que na 

produção de desenho, muitas vezes um mesmo formato pode fazer diferentes representações, 

vai depender do contexto ao qual tiver associado. Em relação a imagem da árvore, ao tatear ela 

falou: “Essa imagem não me é estranha, já vi em algum lugar”. Em relação a estrela exclamou: 

“Nossa! Essa é pequenininha, que bonitinha!”. Na análise das duas últimas imagens considerou: 

“Gente, que fantástico! Uma pessoa em miniatura. Amei! Muito bom!”. 

 

6.4.2 Sobre o balão de fala 

 

E1 – Disse que nunca tinha ouvido falar em balão de fala. Achou interessante e 

diferente. 
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E2 – Ao tentar identificar o balão de fala, comparou com uma nuvem, depois achou 

a pontinha e comentou “agora me pegou!”, pois não conseguia ter ideia do que se tratava. Após 

fazer a leitura pôde concluir: “o texto vem dentro do balãozinho”. 

E3 – Ao tentar identificar, sugeriu ser uma nuvem. Ao saber que era um balão de 

fala ressaltou “Eu sabia que tinha o balão de fala, mas não lembrava, não sabia que era assim”.  

E4 – Como teve um contato próximo com as Histórias em Quadrinhos na infância, 

por influência de seu irmão que colecionava revistas e lia para ele, lembrava bem do balão de 

fala, pois relatou que era seu “sonho realizar a leitura daqueles balões”, pois na infância “minha 

curtição eram as imagens” como não conseguia ler por causa da baixa visão, “meus irmãos liam 

para mim”. 

A1 - Relatou que não conhecia um balão de fala, não sabia o que era. 

A2 - Não conhecia sobre o balão de fala e leu as informações.  

A3 - Apresentou certa intimidade com os elementos da História em Quadrinhos, 

pois relatou que sua mãe sempre leu para ela e ao fazer a leitura explicava o tipo de balão que 

aparecia. Ficou maravilhada ao sentir em alto relevo a representação do balão de fala. 

 

6.4.3 Sobre os Quadrinhos com balão de fala e interpretação 

 

E1- Colocou que no primeiro quadro, o rapaz com os braços levantados dá bom dia 

ao sol e às nuvens e exclamou “Ele festejou!”. Dando continuidade falou que no segundo quadro 

acordou de manhã e disse que estava com fome e voltou para casa. No terceiro, falou que “ele 

adormeceu de novo e ficou z, z, z, z, dando um cochilo”. 

E2 – Ao analisar a imagem da tirinha com os balões questiona: “tem como se fossem 

as falas, né?”, e segue descrevendo com detalhes toda sua percepção e identificando cada 

elemento. Tem, no geral, uma boa compreensão de toda a tirinha e do contexto apresentado. 

E3 – Facilmente identificou os elementos e leu as frases dentro do balão. Ao 

encontrar a onomatopeia que representa o som do sono, relatou que não lembrava que o som da 

pessoa dormindo é representada pela letra z repetidas vezes. Teve boa compreensão e 

entendimento da história apresentada. 

E4 – Analisou atentamente cada elemento da imagem e ao final do primeiro quadro 

resumiu “Estou na imagem lembrando o que eu enxergava, como se estivesse vendo realmente” 

e enfatizou “show de bola!”. Ao identificar os elementos do terceiro quadro concluiu, “esse 

último representa a noite”. Após analisar os desenhos e as falas fez um resumo de tudo que 

percebeu e disse que se não tivesse a fala, iria ficar tentando entender, mas com a fala logo deu 
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para perceber que no primeiro era de manhã, pois deu bom dia, no segundo era meio-dia, pois 

estava com fome e o sol estava no meio e a noite foi dormir. Teve dificuldade em compreeender 

que “z,z,z” representava o som do sono, pois não tinha esta informação. Por último, enfatizou 

que “eu fico aqui topando e vejo escuro, estou lembrando de quando eu enxergava e lembro da 

escuridão”, associando a suas lembranças ao quadro em qua imagem representava a noite. 

A1- Analisou as imagens com dificuldade. Leu as frases com facilidade e com a 

ajuda da mediação conseguiu compreender a sequência da tirinha. 

A2 –Teve dificuldade em identificar os elementos na composição do quadro, 

mesmo recorrendo às informaçoes escritas, teve dificuldade na associação das informações.  

A3 – Ao buscar compreender o que seriam as tirinhas, resumiu da seguinte forma: 

“Já saquei, é um conjunto daquelas imagens no quadro”. Realizou o reconhecimento dos 

elementos na composição do quadro sem dificuldades e logo associou as falas ao contexto. 

 

6.4.4 Sobre a leitura da descrição das imagens 

 

E1 – Ao analisar toda a imagem do primeiro quadro falou: “Cenário lindo!” Ao 

fazer a leitura, percebeu elementos que não havia verificado antes, como por exemplo, a pessoa 

com os braços levantados: “só vim saber lendo”. No terceiro quadro ao analisar a imagem não 

identificou a imagem da lua, então ao ler a descrição falou “descobri, é a lua, uma coisa tão 

linda e eu não consegui”. 

E2 – Leu atentamente e relatou que ajuda a compreender a imagem do alto relevo. 

Ao ler identificou que a imagem menor se referia a uma estrela, “ah! ah! ah! É uma estrela! 

Olha!”. Ao identificar as pessoas de frente e de lado comentou: “essas aqui e as estrelas eu me 

bati um pouquinho para conhecer”. 

E3 – Ao falar sobre a importância da descrição da imagem no material analisado, 

relatou que: “achei de grande valia porque permite que a pessoa com deficiencia visual não só 

conhecer e visualizar as cenas como também compreender a lógica da história”. 

E4 – Ao realizar a leitura da descrição das imagens, voltou ao quadro para poder 

“visualizar” com o tato.  

A1- Relatou que no início, se perguntou como iria saber sobre as imagens, já que 

nunca enxergou, no entanto com a descrição percebeu que era possivel. Relatou que as vezes 

está lendo e encontra alguma imagem em alto relevo, fica sempre na curiosidade e conversando 

com um amigo cego ele disse “aí não tem importância”, mas sempre fica na “curiosidade”, 

porém, com a análise do material da pesquisa passou a “entender melhor” e a “conhecer as 
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imagens da lua, do sol, da estrela, da casa”. Exclamou: “Passei a conhecer coisas que eu não 

conhecia”. 

A2 – Apresentou grande dificuldade na análise das imagens. Pedindo ajuda a sua 

irmã, que estava por perto. Por conta da dificuldade resolvemos realizar antecipadamente a 

leitura da descrição, para auxiliar na identificação dos elementos. A leitura foi realizada com 

desenvoltura, no entanto, à medida que analisava comentava “leio o nome mais chego nas 

figuras e fico me perdendo” e exclamou “é difícil mesmo”. 

 

6.4.5 Sobre as impressões gerais 

 

E1 – “Estou lembrando aqui e imaginando o tempo em que eu era criança”. 

E2 – “Gostei muito do material, professora! Gostei muito mesmo! Muito legal! Nem 

parece que foi feito a mão.” 

E3 - Ao falar sobre suas impressões se reportou a sua infância e lembrou de como 

aconteceu seu processo de aprendizado, pois tanto sua mãe como sua professora da escola 

especial, preparavam materiais adaptados com alto relevo e com Braille para que ele pudesse 

desenvolver suas habilidades e por conta dessa aprendizagem pela qual passou não tinha sentido 

tanta dificuldade para identificar as imagens da história. 

E4 – Demostrou durante toda a entrevista, uma alegria muito grande em estar 

interagindo com leitura de imagens e relatou que na infância, quando ele tinha baixa visão, o 

irmão tinha muitas revistas, e ele gostava de fazer a leitura das imagens, porém via os balões de 

fala, mas não conseguia ler, pois as letras viravam uma linha preta e quando pegou o material 

que foi disponibilizado para a entrevista lembrou do sonho que tinha de ler as falas dos balões.  

A1 – Exclamou que identificar as imagens é uma tarefa “complicada”. 

A2 – Esclareceu que nunca mais tinha tateado imagens, lê as palavras, mas na hora 

de verificar fica se perdendo. No entanto, deixou claro que: “para a pessoar tatear sem a 

descrição da imagem, não tem como saber”. 

A3 - E considerou que não tinha tido antes “a experiência de ter tocado em uma 

historinha completa”. E concluiu que “foi muito legal, uma experiência bem nova”. 

 

6.4.6 Sobre as expectativas 

 

E1- Foi a primeira vez que teve esta experiência de leitura com imagens e afirmou 

que foi difícil, que para conseguir teve que usar a imaginação e a habilidade para descobrir a 
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imagem, mas considerou que “foi legal mesmo! Gostei muito! A experiência foi gratificante”. 

E afirmou que “com certeza com mais dedicação, trabalhando mais esse lado eu desenvolveria 

muito mais, não é facil, mas não seria impossivel”. 

E2 – Considerou que com a descrição e as imagens em alto relevo “dá tranquilo” 

para tornar a história em quadrinho acessível. E ressaltou que a de descrição da imagem é 

importante para se entender o contexto. 

E3 – Colocou que, esse material é de grande valia porque permite que as crianças 

possam aprender melhor, pois as imagens facilitam a “compreensão do mundo, do dia-a-dia, da 

posição do sol, das fases da lua”. 

E4 – Fez um pedido de que, esta proposta continuasse e que fossem feitas outras 

histórias, pois ele disse “queria que tivesse outras coisas…, um drama, alguma cena para eu 

buscar a curiosidade de chegar até o fim...” e ao final da entrevista relatou “gostei e fiquei na 

expectativa boa do seu trabalho! Fiquei viajando dentro do desenho e isso é legal!” e ainda 

colocou: “vou dizer, quando fizer a história não esqueça de mim”. 

A1 – Com este material dá para conhecer coisas novas. 

A2 – Colocou que “a gente lê e relê, mas quando a gente vai procurar a imagem, a 

gente se perde”, no entanto, ficou tão interessado no material que pediu para ficar com ele com 

o fim de ler e reler novamente. 

A3 – A entrevistada relatou que na infência teve umas revistas da Turma da Mônica 

adaptada, mais não tinha mais este material, nem se lembrava muito, porém lembra das imagens 

em alto relevo e de que depois tinham as histórias. As falas não eram dentro do balão, era a 

imagem e a escrita. Exclamou que: “Foi ótimo! Achei maravilhoso ter acesso a uma revista 

assim”.  

 

6.5 Análise dos dados coletados 

 

Como elementos de análise, posterior às entrevistas, verificou-se que os indivíduos 

que tiveram um estímulo na infância em relação a leitura de imagens puderam compreender 

com uma maior facilidade, mesmo os que ficaram cegos ainda crianças. Fator que demonstra 

que a experiência em relação à linguagem contribui para o entendimento da informação 

adquirida. Bari (2015), coloca que a educação proporcionada pela escola tem muito 

importância, pois se apoia na construção do conhecimento com base nos registros 

bibliográficos, porém o letramento social representa a possibilidade de vincular-se ou 

marginalizar-se. Para a autora, a formação do gosto pela leitura é facilitada pela criação de 
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situações de leitura cotidiana destacando que a disponibilização da história em quadrinhos ao 

leitor novato e a facilitação de sua circulação, em ambientes como o lar e a comunidade são 

importantes na familiarização, repetição e reforço de conteúdos escolares, numa dinâmica de 

entretenimento (BARI, 2015, p. 51). 

No contexto social atual a pessoa cega interage com as histórias em quadrinhos 

através de audiodescrições, com acesso em meio digital ou pessoal, mesmo não as visualizando. 

Ao ouvir com detalhes a descrição sobre tudo que é apresentado na história contribui para que 

o indivíduo construa o conhecimento acerca do material apresentado, no entanto, para que esta 

ação seja feita com autonomia, os recursos disponibilizados pela TA são essenciais. No caso do 

produto impresso, as imagens em alto relevo e a descrição, além da própria escrita em Braille 

devem estar contidos para a real promoção de acessibilidade. 

As autoras Cruz, Santana, Teles e Souza (2020), destacam que a audiodescrição é 

um recurso que “consiste na tradução das imagens em palavras, por meio de uma descrição 

objetiva, que, em conjunto com as falas originais, permite a compreensão integral do conteúdo” 

(CRUZ; SANTANA; TELES; SOUZA, 2020, p. 14). Esta TA propicia a compreensão do que 

está posto na imagem. Confirmamos esta discussão quando foi enfatizada na fala de E2 ao 

destacar que “dá para ter uma noção razoável das imagens, mas seria importante sempre ter a 

descrição ao lado”. E na fala de E4 quando relata que se apoiou na descrição para entender as 

imagens que não estava conseguindo identificar. Diante dos dados coletados com apoio do 

material elaborado para a investigação foi verificado que a imagem tem muito a dizer até mesmo 

para a pessoa cega, pois vivenciamos um mundo de significados. Com o apoio da descrição 

detalhada de todas as imagens, disponível no próprio material impresso a pessoa cega poderá, 

com autonomia, ter a compreensão completa do que está a disposição para a leitura dos 

quadrinhos. Para Couto, “podemos tratar a manifestação visual, ou seja, o discurso visual, como 

a colocação em funcionamento de uma linguagem com certa finalidade, ou, em outros termos, 

o uso intencional de seus elementos e princípios de organização” (COUTO, 2000, p. 40). Assim, 

para que o público cego possa interagir com a linguagem visual, se faz necessário que lhe seja 

disponibilizada em impressão com alto relevo acompanhada de descrição da imagem. Tornando 

possível a compreensão de elementos e características próprias de estilos e formatos utilizados 

nos desenhos assim como a acessibilidade da linguagem das Histórias em Quadrinhos. 

Considera-se que o estímulo para a leitura de imagens com recursos acessíveis 

devem estar presentes em todo processo educativo. Contudo, importante destacar que nem toda 

a pessoa cega passa pelo processo educativo na infância, sendo que até mesmo na idade adulta, 

as informações dadas através da imagem devem ser consideradas. Colocamos em destaque a 
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fala do entrevistado E4 quando diz que: “se quando eu comecei a estudar tivesse esse material 

assim, seria fantástico”. E, com base em sua experiência de professor, ainda enfatiza: “isso aqui 

é tão rico, se pegar uma criança e mostrar essa riqueza, lhe confesso que é uma riqueza!” “Eu 

amei!”. Pois, através da análise do material apresentado confirma-se que com recursos 

acessíveis e a familiarização da linguagem as Histórias em Quadrinhos se tornam uma leitura 

viável. Outra fala que devemos considerar é a do entrevistado E1 quando enfocou que se tivesse 

um pouco mais de treino conseguiria reconhecer melhor as imagens. 

O uso das onomatopeias e o balão de fala, que fazem uma “intersecção do texto 

verbal e não verbal” (PESSOA, 2016, p.21) na linguagem dos quadrinhos são elementos pouco 

conhecidos entre os entrevistados, sendo para muitos uma novidade. Foi identificado que todos 

os entrevistados reconhecem a existência das Histórias em Quadrinhos, porém o que lhes faltam 

é acessibilidade.  

De acordo com o que foi verificado a COEPD tem importância para o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, no que se refere a contribuir no 

aprimoramento de habilidades e ao estímulo no fazer uso da TA em suas vidas diária, a exemplo, 

da aprendizagem da leitura e escrita em Braille, o uso do sorobã, entre outras, todas contribuindo 

para a qualidade de vida autonoma de seus alunos. Como colocado nas Diretrizes da educação 

especial para a rede municipal de ensino de Aracaju a COEPD “é uma instituição que busca 

alcançar a excelência no processo de inclusão dos deficientes visuais na sociedade, na escola e 

no mercado de trabalho com independência, autonomia e respeito” (PREFEITURA DE 

ARACAJU, 2020, p.13).  E desempenha seu trabalho fazendo o uso de TA que “ampliam as 

possibilidades de inclusão, potencializando campos que colaboram com a acessibilidade social, 

educacional, esportiva, lazer, cultural, econômica e política de todos que delas necessitam” 

(MENDONÇA; BARBOSA; BACELLAR; 2020, p. 30). 

Diante do que foi verificado, nota-se que o grupo-testemunha, composto pelas 

professoras da COEPD, apresenta conhecimento e propriedade quanto ao trabalho de 

desenvolvimento de competências para que os alunos tenham uma vida com mais qualidade, 

autonomia e com apropriação do conhecimento. 

Também foi constatou-se que o grupo-teste, composto pelos alunos, reconhece a 

importância da COEPD no que corresponde a construção de seu conhecimento. E demonstra 

que apesar de ser difícil a apropriação do sistema Braille em seu processo de aprendizagem, 

este tem uma significativa importância em suas vidas. Outro ponto a destacar, é o quanto a 

leitura está presente em suas vidas, seja através do Braille, seja através de outros recursos 

tecnológicos, a apropriação do conhecimento por meio da leitura é algo frequente.  
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As contribuições verificadas diante da análise do material tanto pelo grupo-teste, 

quanto pelo grupo-especialista são significativas em nossa discussão, já que confirmam que 

existe a possibilidade real de que a linguagem das Histórias em Quadrinhos também seja 

acessível para a pessoa cega, pois apesar de não identificar com o recurso da visão, as imagens 

fazem parte de seu repertório cotidiano, tanto que, ao analisar com o tato as imagens foi 

perceptível o uso do termo “eu vi”, “estou vendo aqui”, porém a compreensão de seu uso está 

relacionada às experiências de vida que traz consigo. Isto ficou claro, ao verificarmos que as 

pessoas que tiveram uma educação mais próxima com os conceitos relacionados à imagem em 

seu processo educativo teve mais facilidade na sua identificação e compreensão. Lembrando 

que a imagem em alto relevo e a descrição da imagem são elementos e essenciais para a sua 

apropriação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As Histórias em Quadrinhos são um mundo ainda a ser desvendado pela pessoa com 

deficiência visual, pois apesar de ser um bem cultural muito difundido em nossa sociedade, não 

é produzida com fins de atender a este público. No entanto, a acessibilidade se torna possível 

quando produzida fazendo uso de recursos proporcionados pela TA. 

A inclusão é um debate que tem crescido em todos os setores e ambientes e com o 

desenvolvimento tecnológico. O acesso à informação torna-se fator preponderante para a 

participação social. Sendo assim, gerir conhecimento significa possibilitar o acesso para todos, 

porém, esta informação deve ser de qualidade, sendo preciso desenvolver competências para 

saber usar, portar, acessar de forma consciente. 

Para que ocorra inclusão, as informações devem ser acessíveis e oferecidas, 

atendendo a diversidade. As necessidades individualizadas devem ser enfrentadas, porém, cabe 

a sociedade promover maneiras de eliminar barreiras físicas, atitudinais e comunicacionais. A 

TA traz o aparato necessário para desenvolver recursos que possibilite o acesso à informação 

por parte das pessoas com deficiência. A mediação deve ser utilizada para promover o 

desenvolvimento de habilidades e competências no relacionamento com recursos e informação. 

O desenho universal sugere que em um mesmo recurso ocorra a utilização de tecnologias que 

atendam à diversidade.  

Assim, ao desenvolver esta pesquisa, que teve como objetivo geral o de 

compreender a contribuição da TA para que a pessoa com deficiência visual tenha acesso a 

linguagem das Histórias em Quadrinhos com autonomia, percebeu-se que, recursos de 

acessibilidade como a impressão em Braille e em alto relevo, associado a descrição de imagens, 

criam condições essenciais para que o público cego possa interagir diretamente com a linguagem 

dos quadrinhos. 

Como objetivos específicos foram destacados: verificar como a TA colabora para a 

inclusão social da pessoa com deficiência visual na sociedade; desvelar como as pessoas com 

deficiência visual são estimuladas para a percepção tátil e em seus processos de leitura na 

COEPD; e o de identificar aspectos relacionados à abordagem da linguagem visual e a 

adaptação para as Histórias em Quadrinhos acessíveis ao público com deficiência visual. 

Foi verificado que a TA colabora de forma significativa no processo de inclusão 

social desde que utilizada e inserida nos processos de mediação, pois as pessoas com deficiência 

precisam conhecer para aprender a utilizar e a sociedade precisa disponibilizar para que todos 

tenham acesso ao conhecimento. Em relação ao trabalho realizado pela COEPD pode-se 
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desvelar que através do uso de TA ocorre o processo de mediação para que os alunos 

desenvolvam habilidades e competências para a aprendizagem da leitura táctil. Por fim, 

identificamos que fazer uso do desenho universal proporciona a acessibilidade necessária para 

todos os tipos de deficiências. Portanto, é essencial fazer uso de tecnologias já existentes para 

proporcionar informação a quem apresenta algum tipo de limitação, já que devem estar 

disponíveis e de acesso facilitado. 

Assim, constatamos que para promover a construção de uma sociedade inclusiva, 

deve-se possibilitar produtos que promovam acessibilidade alcançando toda a diversidade. 

Sabe-se que a diversidade está presente e que as diferenças físicas e mentais compõem as 

características humanas, bem como condições econômicas e culturais. No entanto, a proposta 

do desenho universal traz uma discussão muito importante para que os profissionais de qualquer 

área estejam atentos a perceber as necessidades variadas de todas as pessoas. Esta pesquisa, 

demonstrou que a informação visual pode ser, sim, apreendida pela pessoa cega desde que seja 

proposta com recursos de acessibilidade já disponíveis, como a impressão em alto relevo, a 

escrita em Braille e a descrição das imagens.  

Após a intervenção, verificou-se que a experiência em relação à linguagem, 

contribui para que a pessoa tenha o entendimento da informação. Assim, a imagem tem muito 

a dizer, mesmo para as pessoas que não enxergam, pois estas vivenciam um mundo de 

significados. A leitura de imagens com recursos acessíveis, devem estar presentes em todo o 

processo educativo, para que possa ser vivenciada e para que o indivíduo tenha familiaridade 

com a informação. Contudo, dispondo de recursos acessíveis a linguagem das Histórias em 

Quadrinhos se tornam uma leitura viável para a pessoas cega. 

A partir desta pesquisa, muitas outras podem surgir com fim de analisar e estimular o 

desenvolvimento de habilidades de compreensão do mundo a partir da linguagem visual, 

percebida com o tato. Devemos ampliar nossa capacidade de reflexão e valorizar as 

potencialidades de cada indivíduo. O estudo científico nos mostra que um mundo melhor para 

todos é possível.  
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APÊNDICES 
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Apêndice A: Roteiro de Entrevista – Roteiro de Entrevista – Grupo-teste (Alunos) 

 

1-Quantos anos você tem? 

 

2-Qual a sua escolaridade? 

 

3-Que atividade você participa no COEPD? 

 

4-De que forma o COEPD contribui para seu desenvolvimento? 

 

5-Qual sua relação com a leitura? Você gosta de ler? Por quê? 

 

6-Você tem alguma dificuldade com a leitura em Braille? Qual? 
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Apêndice B: Roteiro de Entrevista – Grupo-testemunha (Professores) 

 

1-Qual sua formação e especialização? 

 

2-Há quanto tempo trabalha com deficientes visuais? 

 

3- 4-Faz uso de quais Tecnologias Assistivas no trabalho pedagógico? 

 

4-Qual a importância dessas tecnologias no desenvolvimento do aluno? 

 

5-Como o aluno é estimulado para fazer uso da leitura? 

 

6-Que tipo de atividades são feitas para promover o desenvolvimento tátil? 
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Apêndice C: Roteiro de entrevista e análise de material – (grupo-teste e grupo-

especialistas) 

 

1- Escolaridade? 

2- Profissão? 

3- Idade em que ficou cego? 

4- Análise do material 

4.1 Imagens soladas; 

4.2 Leitura de imagens; 

4.3 Identificação de desenhos no quadro; 

4.4 Leitura de descrição de imagem; 

4.5 Balão de fala; 

4.5 Identificação de imagens e balão de fala; 

4.6 Leitura de descrição de imagens; 

5- O que você entendeu da história? 

6- O que achou da experiencia de leitura? 
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Apêndice D: Material de análise contendo desenhos em alto relevo (bordados à mão) 

bordados e escrita em Braille.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

  



118 

 

Anexo A: Comprovante de envio do projeto ao CEP 

 

 
 

COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO 

 

 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: TECNOLOGIA ASSISTIVA À SERVIÇO DA ACESSIBILIDADE: 

REDIMENSIONANDO ESPAÇOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO EM 

BUSCA DA 

Pesquisador: ANA LAURA CAMPOS BARBOSA 

Versão: 2 

CAAE: 37947220.0.0000.5546 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Sergipe 

 
DADOS DO COMPROVANTE 

 
Número do Comprovante: 104481/2020 

Patrocionador Principal: Financiamento Próprio 

 

 

 

Informamos que o projeto TECNOLOGIA ASSISTIVA À SERVIÇO DA ACESSIBILIDADE: 

REDIMENSIONANDO ESPAÇOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO EM BUSCA DA 

INCLUSÃO SOCIAL NO COEPD/CAP DE 2010 a 2020. que tem como pesquisador responsável ANA 

LAURA CAMPOS BARBOSA, foi recebido para análise ética no CEP UFS - Universidade Federal de 

Sergipe em 15/09/2020 às 09:36. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

UFS - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº 

Bairro: Sanatório CEP: 49.060-110 
UF: SE Município: ARACAJU 

Telefone:   (79)3194-7208 E-mail: cephu@ufs.br 

mailto:cephu@ufs.br
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Anexo B: Parecer Consubstanciado do CEP 
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