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Este artigo é resultado de uma pesquisa de campo acerca dos ledores, pessoas que dedicam seu

tempo realizando leitura para outros que necessitam desse serviço em várias áreas: concursos

públicos, exames de suplência;aplicados pelas redes estadual e federal e/ou outros. Leitores

(aqueles que gostam de ler, mas por qualquer que seja o impedimento necessitam de outra pessoa

para realizar essa atividade). Adotamos como metodologia para o desenvolvimento dessa pesquisa

a entrevista do tipo semiestruturada realizada de forma voluntária a um candidato cego e com dois

ledores. Traz ainda informações de um professor de matemática, relatando sobre especificidades

da disciplina. Não deixando de dar o devido valor ao Sistema Braille, responsável pela

alfabetização da pessoa com deficiência visual. A revista do Instituto Benjamim Constant foi

utilizada como fonte bibliográfica. Palavras-chaves: Ledor. Leitor. Pessoa com deficiência visual.

ABSTRACT This article is the result of a field research about the tellers, people who dedicate their

time in reading to others who need this service in several areas: public procurement, substitutive

tests applied by the state and federal networks and / or others. Readers (those who like to read,

but for whatever impediment require another person to carry out this activity). We adopt as a

methodology for the development of this research to the semistructured interview type carried

voluntarily to a blind candidate and two tellers. It also brings information from a math teacher,

reporting on specific discipline. Leaving to give due weight to the Braille system, responsible for

the literacy of visually impaired person. The magazine of the Instituto Benjamin Constant was used

as a bibliographic source. Keywords: Ledor . Reader. Visually impaired person.
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Pensar em leitura é imergir em um mundo de conhecimentos o qual se renova a todo instante, é

dar-se o direito de sonhar em ser mocinho ou vilão, é permitir-se voar! Para muitos esse ato

torna-se simples ou mesmo mecânico, bastando tão somente erguer suas mãos em direção a um

livro, revista ou mesmo um jornal e começar a ler, pois esses recursos lhes são acessíveis podendo

encontra-los por toda a parte. No entanto, para alguns grupos de pessoas terem acesso ao

“mundo das letras” torna-se um tanto complexo, pois é perceptível a escassez de literatura no

formato acessível, não sendo encontrada em livrarias convencionais. Que grupo é esse que

estamos falando?

É de um grupo que ao longo dos tempos viveu alijado das práticas sociais, sem mesmo ter o

direito de viver em família, de frequentar uma escola, de brincar e até mesmo de adquirir o seu

sustento através de um trabalho digno de um cidadão. Estamos falando da pessoa com deficiência.

Iremos nos deter especificamente neste trabalho a pessoa com deficiência visual e ao uso

diferenciado em sua leitura e escrita, que recebe o nome de sistema Braille, que os permite acesso

à informação, educação e autonomia proporcionando assim a qualidade de vida e acesso a

comunicação. Nada disso seria realidade se não fosse à perseverança de Louis Braille, que após

inúmeras tentativas e adequações de um sistema de comunicação utilizado no exército por Charles

Barbier de La Serre****, enfim, atinge seu objetivo, fazendo com que o sistema de comunicação e

escrita torne-se uma realidade para a pessoa com deficiência visual. Não se esquecendo de

reconhecer a importância de Charles Barbier pelo início do processo da leitura e escrita.

[...] E se hoje nos regozijamos por ter feito algo de útil aos nossos

companheiros de infortúnio, sempre nos comprazeremos em repetir que o

nosso reconhecimento pertence ao Sr. Barbier, o qual, primeiro inventou um

processo de escrita por meio de pontos para uso dos cegos. (CERQUEIRA,

2009, p.31). O Sistema Braille é uma escrita em alto relevo, organizado em

duas colunas e três linhas formando um conjunto com seis pontos,

possibilitando a construção de sessenta e três símbolos diferentes. Podendo

representar as letras do alfabeto, os números, símbolos matemáticos,

químicos, físicos e notas musicais (idem, 2009). Dessa forma, a importância

desse invento refletiu em uma melhoria considerável para essa clientela. De

acordo com Resende (2012) permitir a divulgação do Sistema Braille é

caminhar em direção à inclusão da pessoa com deficiência visual. Mas,

enquanto existir essa lacuna acerca dos impressos em braille, a tecnologia

se encarrega em oferecer softwares responsáveis em facilitar a vida desses

indivíduos de acordo com Dias de SÁ (apud BERSCH 2007, P.31):

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/uma_boa_opcao_para_ledor_o_professor_de_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.2-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



A Tecnologia assistiva deve ser compreendida como resolução de problemas

funcionais, em uma perspectiva de desenvolvimento das potencialidades

humanas, valorização de desejos, habilidades, expectativas positivas e a

qualidade de vida, as quais inclui recursos de comunicação alternativa, de

acessibilidade ao computador, de atividades de vida diárias [...]

Reconhece-se o grau da importância que a tecnologia vem trazendo para a

pessoa com deficiência, resultado que tem refletido a crescente inserção de

matrículas no ensino regular, nos níveis fundamental e médio, faculdades e

nas universidades distribuídas pelo mundo a fora. No entanto, o sistema

Braille para a pessoa com deficiência visual é de suma importância para a

alfabetização e desenvolvimento intelectual desse público. Para tanto,

necessário se faz a promoção de divulgação desse sistema, não somente

para a pessoa com deficiência visual, mas para todos que militam pela

concretização da inclusão. Enquanto isso ainda não torna realidade, a

atividade do ledor tem sido notória não somente para este grupo, mas todos

que tenham dificuldade de realizar a leitura. Pretende-se nessa pesquisa

evidenciar a importância do serviço que os ledores prestam a este grupo,

bem como as dificuldades que passam em determinadas situações.

Destacamos alguns questionamentos acerca da execução do desempenho de

ledor:

• Para os ledores qual das áreas do conhecimento apresenta maiores dificuldades?

• Qual a melhor forma de descrever as imagens?

• Acerca de questões referentes à área das exatas como proceder?

Objetivando elucidar as indagações elencadas, foi realizada uma entrevista do tipo

semiestruturada, que de acordo com Fiorentini (2013) é utilizada pra aprofundar-se uma questão

especifica e utilizada bastante nas pesquisas educacionais. Quanto às escolhas dos candidatos

entrevistados, se deu de forma voluntária, um leitor (cego), e dois ledores com experiências em

concursos. Visando ampliar e solidificar a pesquisa serão apresentadas situações especificas da

área matemática descrita sobre o olhar de um professor da área.

1. O OLHAR DE UM PROFESSOR DE MATEMÁTICA

As ciências exatas vivenciam hoje um impacto em meio ao novo sistema educacional. Ao longo dos

anos, são lançados no mercado de trabalho pessoas habilitadas ao ensino dessas ciências, mas que

tiveram uma instrução mínima com públicos que apresentam alguma deficiência e às vezes, na

graduação, nem sequer são abordados todos os tipos de deficiências, nem são trabalhadas as suas
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especificidades. Apesar de existirem artigos da LDB 9394/96 que enfatizem a importância da

inclusão e de uma educação para todos; estamos longe de uma educação que possa atender a

todos de forma igualitária. Mesmo tendo estudado disciplinas que os capacitem para atuar com os

diversos públicos em sala de aula, quando chega o momento da prática é um desafio que às vezes

parece intransponível. Assim, se uma pessoa obteve orientação a respeito da inclusão e do como

incluir a pessoa com deficiência em sua atuação profissional, se sente, às vezes, de mãos atadas

no exercício de sua profissão. Imagine para aqueles que são selecionados para contribuírem como

ledores, que na maioria das vezes a única exigência é ter concluído o ensino médio. Levando essa

dificuldade para o ambiente da pessoa com deficiência visual o déficit é ainda maior. A falta de

recursos em braille e de pessoas capacitadas para essa atuação acaba influenciando muito o

desempenho desse público. As redes educacionais, hoje, dispõem de salas de recursos, que

servem de mediadoras para esse público. Mas as salas existem e nem sempre dispõe de

profissionais capacitados suficientes para atender toda a demanda. Ratificamos a necessita do

aprendizado da leitura e da escrita em braille, do manuseio do sorobã*****, da orientação e

mobilidade; técnica que orienta a pessoa com deficiência visual ( cega e baixa visão) a adquirirem

autonomia no ir e vir. No campo da Matemática é que a coisa se complica: como explicar gráficos,

fórmulas, abstrair matematicamente, fazer a visualização mesmo sem o sentido da visão?

Ao abraçarmos a profissão de professor de Matemática devemos está ciente de todos os desafios a

serem enfrentados, não só dos desafios, mas de possíveis soluções. Para essas situações, os

professores de Matemática devem fazer uso de materiais concretos que possibilitem uma melhor

percepção de espaço e de entendimento do mundo que cerca a pessoa com deficiência. Segundo

Lorenzato:

É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser humano

caracterizar espelho, telefone, bicicleta ou escada rolante sem ter visto,

tocado ou utilizado esses objetos. Para as pessoas que já conceituaram

esses objetos quando ouvem o nome do objeto, flui em suas mentes a ideia

correspondente ao objeto, sem precisarem dos apoios iniciais que tiveram

dos atributos, tamanho, cor, movimento, forma e peso. (LORENZATO, 2009.

p. 22.) Dessa forma, partir do concreto facilita a compreensão do real e

deixa o processo de ensino e aprendizagem mais significativo, tanto para

quem apresenta alguma deficiência, quanto para quem não apresenta. O

concreto possibilitará uma melhor compreensão no momento de interpretar

as questões matemáticas, mas para tal devem-se seguir alguns passos. De

acordo com os estudos de Polya (2006) no momento da interpretação de

uma questão devem-se seguir alguns passos: Compreender a questão, criar

um plano para resolvê-la, executar esse plano e por fim fazer uma

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/uma_boa_opcao_para_ledor_o_professor_de_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



retrospectiva da resolução completa (uma revisão do que foi feito). Desta

forma, a pessoa que se disponibiliza para atuar como ledor deve está ciente

dessas ferramentas e utilizá-las da melhor forma possível, pois o que está

em jogo não é, apenas, uma prova, são sonhos. Sonhos daqueles que em

muitas das vezes são deixados à margem em uma sociedade que tem um

dilema teórico de inclusão muito aguçado, mas que na prática deixa tanto a

desejar. O problema também se estende não só ao ledor, mas também a

aqueles que elaboram as questões, pois precisam estar cientes de que as

mesmas precisam estar em um nível que não desfavoreça a nenhum dos

seguimentos que as resolvam, pois muitos conteúdos matemáticos

apresentam certo grau de dificuldade para ser trabalhado no concreto e tem

aqueles que o grau de abstração é tão grande que chegam a ser

considerados impossíveis de serem resolvidos. Assim, faz-se necessário uma

elaboração das questões de forma coerente ao público alvo e que exista a

possibilidade de uma atuação mais eficiente do ledor, o qual precisa ser uma

pessoa capacitada para mediar esse público para alcançar seus objetivos.

Sendo assim, o papel de ledor das questões de matemática deve ser

ocupado por alguém formado na área, pois já tem certa experiência com a

disciplina e terá uma maior facilidade de interpretar as questões e de passar

com coerência o que está sendo proposto, a fim de facilitar a compreensão

da pessoa com deficiência.

1. LEDOR É PROFISSÃO?

Para responder essa pergunta devemos nos debruçar na busca de leis que garantam a essa

profissão, direitos e deveres como ledores profissionais, e assim estabelecer critérios na hora de

solicitar tal serviço, a fim de não prejudicar nenhum dos candidatos que dele necessita.

Apesar de muitas pessoas entenderem que tal atividade não requer qualidades e

responsabilidades; bastando, tão somente, saber ler. Após cada Exame Nacional do Ensino

Médio/ENEM é possível constatar através dos depoimentos de ledores e dos candidatos à

responsabilidade que é desempenhar essa atividade.

Os depoimentos apresentados só vêm ratificar o que foi exposto ao longo dessa pesquisa, acerca

da seriedade que se deve ter em relação à atividade de ledor e ao prejuízo que acarretará caso

não seja desempenhada com sucesso.

Almejamos que as devidas solicitações feitas por órgãos que militam na causa da pessoa com

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/uma_boa_opcao_para_ledor_o_professor_de_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



deficiência sejam levadas a sério, e que somente pessoas qualificadas para lidar com as

especificidades que cada deficiência possui venham desempenhar com sabedoria e amor essa e

outras funções.

Reafirmamos a importância da atividade que o ledor realiza para aquele que dele precisa, como

menciona Silva (2012). “Entendemos ser necessário compreender essa prática de leitura singular,

posto ser um recurso instrumental para os cegos e representa para alguns a única opção para

obter informações e conhecimentos, considerando a quase inexistência de livros em Braille”.

1. DEPOIMENTOS DE LEITORES E LEDORES

3.1 Leitor

De acordo com J.S.J, há dificuldades do ledor em fazer com que a pessoa

cega entenda o que está sendo lido, principalmente onde há gráficos e

problemas matemáticos. Recordo que nos concursos em que participei e nos

exames aplicados pelas redes estadual e federal de ensino, tive dificuldade

de entender tudo àquilo que foi de exatas, principalmente onde havia

gráficos. Isso se deve a ausência de qualificação daquele que se propõe a

desempenhar essa função. Atribuo também à ausência em nossas escolas de

recursos que venham a atender aos alunos nas áreas especificas;

matemática, química, física e outras; até mesmo geografia. Outrossim,

resalto que na área de humanas os ledores e leitores ambos não tem

dificuldades. Só que para isso se faz necessário o conhecimento das

matérias do qual o ledor se propõe a ler.

Gostaria de abrir um parêntese para chamar a atenção das empresas que

realizam concursos e exames, pois são elas as responsáveis na seleção e

contrato do ledor, não estabelecendo nenhuma regra nem condições para os

mesmos, bastando apenas ter o ensino médio. Nesse sentido quando não há

regra ou condições as pessoas com deficiência como no meu caso, nos

sentimos prejudicado. (Leitor com deficiência visual, 2015).

3.2 Ledores

Entrevistado I:

De acordo com M. G. o ledor deve ter algumas habilidades tais como: boa

entonação de voz, ler com clareza e pausadamente, de forma que a pessoa
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compreenda o sentido dos assuntos abordados. Enfatizo aqui a importância

da ética que essa atividade requer, tendo em vista o repeito pela pessoa

com deficiência e pela atividade que desempenhou.

A paciência é outro fator de relevância, pois o ledor deverá ler quantas

vezes for necessário para melhor compreensão do candidato.

Em se tratando das áreas de exatas penso que o ledor deverá ter certo

conhecimento, visto que nesse sentido requer uma habilidade maior, bem

como no que se refere à língua estrangeira. (M. Santos, 2015).

Entrevistado II:

Quando desempenho essa atividade sempre fico apreensiva, mesmo tendo

experiência nessa área, pois a mesma requer responsabilidade em cada

matéria. Penso primeiramente na empatia entre o candidato e eu, para que

o trabalho possa fluir. Dependendo da deficiência que o candidato possui o

nível de complexidade será menor ou maior (para realizar a leitura). No

entanto quando concluo a última questão e chegou a transcrevê-la, sinto-me

bastante gratificada, pois é para mim uma atividade muito gratificante.

(Lúcia, 2015).

1. ANÁLISE DOS ENTREVISTADOS

De acordo com o leitor (candidato), ele sentiu dificuldades de entender as questões das áreas das

exatas, principalmente onde existia gráficos, por não ser um ledor com formação especifica na

área. Quanto à opinião de um dos ledores entrevistados, acerca da área das exatas, é percebida

uma complexidade, requerendo do mesmo maior empenho a fim de que haja melhor entendimento

do candidato. CONCLUSÃO Ao considerarmos a importância que se deve ter a pessoa que dedica

a sua voz lendo para o indivíduo que precisa dessa atividade; deve-se observar com bastante

atenção o que foi pontuado na pesquisa pelos ledores e leitores. Reconhece-se que para muitos

que deles dependem, o recurso “ledor” é a única opção que eles têm para realizar o sonho de

melhorar sua vida e entender um pouco do mundo. A inquietação percebida por essas pessoas em

relação a vencer na vida, só vem a fortalecer o que Charlot afirma (2005) “Não se pode aprender

sem mudar”, e é isso que têm acontecido, quebra de paradigmas no que se diz respeito às pessoas

com deficiências e o acesso ao saber, ao invés de acomodarem-se por sua limitação esses leitores

buscam conhecimento e meios para serem capacitadas atingindo os objetivos almejados. Esta

pesquisa teve o intuito de trazer uma reflexão a respeito de ledores e pessoas com deficiência

visual, sabemos que uma investigação não tem fim, buscamos assim despertar aos leitores outros
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questionamentos como: Existem cursos técnicos para ser um ledor?

Que tipo de qualificação seria essa?

Seriam necessários ledores específicos para área das ciências exatas?

esperamos que essas dúvidas possam ser respondidas de forma positiva.
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