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RESUMO 

  

Este trabalho busca identificar como as imagens presentes em livros didáticos são 

acessíveis para pessoas com deficiencia visual. Sendo um direito a todo cidadão, é 

necessário que a educação e os processos de ensino-aprendizagem, bem como as 

ferramentas e instrumentos metodológicos, se tornem de fato inclusivos. Como 

alicerce de análise buscou-se através da áudio-descrição, mecanismo de tradução 

intersemiótica traduzindo em palavras as figuras e imagens existentes, verificar 

como as ilustrações, fotografias, esquemas e recursos visuais são dispostos ao 

aluno, permitindo ou não sua apropriação do conteúdo destas. A ausência de 

descrições definidas, o uso de textos de apoio de forma equivocada e distantes da 

figura original, além da ausência de coesão entre imagens e atividades do livro, 

mostrou que ainda existe um longo caminho para que a inclusão seja aderida no 

material didático. Por fim foi realizada, para uma questão do livro com  presença 

imagética, a áudio-descrição desta imagem, tornando possível a resolução do 

exercício e verificando a eficácia deste recurso de acessibilidade na construção do 

conhecimento de forma mais autônoma para o indivíduo com deficiência visual, 

auxiliando o processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Deficiência visual. Áudio-descrição. Livros 

didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work seeks to identify how the images present in textbooks are accessible to 

people with visual deficiency. Being a right to every citizen, it is necessary that 

education and teaching-learning processes, as well as the tools and methodological 

tools, becoming inclusive in fact. As a foundation of analysis sought by the audio 

description, mechanism of intersemiotic translation translating into words the figures 

and existing images, check how the illustrations, photographs, diagrams and visual 

resources are organized to students, allowing or not your ownership of the content of 

these. The default of defined descriptions, the use of supporting texts so misguided 

and far from the original figure, in addition to the lack of cohesion between images 

and book activities, showed that there is still a long way for inclusion be adhered in 

teaching materials. Finally, it was held a audio description for one question of book 

imagery, making it possible to solve the exercise and verifying the effectiveness of 

this accessibility feature in building more autonomous knowledge for the individual 

with visual deficiency, aiding the learning process. 

 

Keywords: Inclusive education. Visual deficiency. Audio description. Textbooks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na construção do conhecimento através do ensino, a observação de livros 

didáticos de Biologia levanta um questionamento pertinente e atual, em meio à 

crescente onda de políticas inclusivas na educação: Os livros atuais (e, 

principalmente, suas imagens) são acessíveis a uma pessoa com deficiência visual? 

Este trabalho busca encontrar respostas à essa pergunta e possibilidades no 

enriquecimento da educação inclusiva. 

A educação é uma das mais profundas bases da formação humana em 

sociedade. Sua existência remonta a um dos primeiros aparatos sociais encontrados 

em nossa história. Através dela, é possível o avanço da humanidade, 

individualmente e/ou socialmente, na garantia de um futuro melhor a todos (VIANA, 

2006).  

Sendo direito fundamental de todas as pessoas (RELATÓRIO DE 

SALAMANCA, 1994), é mister que a educação se relacione com a alteridade 

individual, se adaptando a cada um. Porém, como afirma Skliar (2003, p.41): “O 

outro da educação foi sempre um outro que devia ser anulado, apagado”. Pessoas 

distintas aprendem de forma distinta, e isso foi negligenciado conforme o tempo. 

Houve uma padronização no processo de ensino-aprendizagem que relegava quem 

fosse diferente, quem não tivesse competência em atingir essa normatividade. E 

esse padrão incluiu em sua exclusão educacional a pessoa com deficiência. 

  A acessibilidade é, por definição, “um atributo essencial do ambiente que 

garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas ”. O artigo 2º da Lei 10.098, de 

19 de dezembro de 2000, trata a acessibilidade como: 

 A possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, 
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 
tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (Redação 
vigente pela Lei 13.146, de 2015). (BRASIL, 2015). 

 Essa lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade, entre outras providências. Coloca um dos pontos de sustentação 

consistindo na retirada de barreiras entre a pessoa com deficiência e a sociedade, 
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dando a ele igual direito a quaisquer situações. As barreiras são entraves, 

obstáculos, atitudes e/ou comportamentos que impeçam a participação social da 

pessoa com deficiência, além de restringir seus direitos constitucionais, válidos a 

qualquer pessoa. O inciso II define que as barreiras podem ser classificadas em 

urbanísticas (relacionadas às vias e espaços abertos), arquitetônicas (edifícios 

públicos ou privados), transportes (sistemas e meios de transporte) e na 

comunicação (recebimento de mensagens e informação por qualquer meio). 

 Se um dos alicerces da acessibilidade é encontrado no direito igualitário, a 

educação torna-se salutar como forma de promover a aprendizagem conjunta e sem 

barreiras. Os primeiros passos inclusivos no ensino brasileiro, até a década de 1960, 

se restringiam a iniciativas locais e instituições especializadas. As primeiras reformas 

no sentido de normatizar e integrar a pessoa com deficiência foram organizadas nos 

anos 1970, sofrendo progressões constantes.  

Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional defende e 

assegura aos educandos com deficiência, entre alguns pontos, “currículos, métodos, 

técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender suas 

necessidades” (inciso I, artigo 59). A LDB faz parte dos processos que foram os 

primeiros passos significativos referentes à inclusão escolar. 

 A partir de 1994, o Relatório de Salamanca, documento produzido pela 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, sob patrocínio da 

UNESCO, foi norteador para algumas dessas progressões no Brasil, especialmente 

sobre a flexibilidade curricular, frente às diferentes necessidades educacionais, 

diversificando as opções de aprendizagem. Como exemplo sobre a implementação 

teórica destas ideias, pode ser citado os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 

(Jesus et al, 2007). 

 Porém, como alertara Freire (2005), a teoria sem a prática vira “verbalismo”, 

assim como a prática sem teoria, vira ativismo. Ainda há uma lacuna entre o 

discurso utilizado, apoiado e decretado, e seus desenvolvimentos práticos, suas 

ações reais na sociedade e, mais especificamente, no ensino e aprendizagem. A 

educação, mesmo com avanços, ainda se encontra longe de atender a todos, com 

problemas em contemplar os diversos tipos de deficiência na busca pela equidade 

necessária a qualquer um. 
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 Mantoan (2010, p.4), afirma que “A inclusão rompe com os paradigmas que 

sustentam o conservadorismo das escolas, contestando os sistemas educacionais 

em seus fundamentos”. Logo, as técnicas e métodos utilizados no ensino precisam 

adaptar-se para que sejam mais abrangentes, a ponto de contemplar a quaisquer 

alunos, com ou sem deficiência. Isso é inclusão escolar.  

  Entre os desafios da educação inclusiva, este trabalho destaca a 

deficiência visual, tanto a cegueira como a baixa visão. Sabe-se que, entre os 

sentidos humanos, o cérebro dedica boa parte da captação de estímulos através da 

visão, sendo os olhos o principal receptor de informações externas para o corpo. 

Amiralian (1997) observa que a deficiência visual, seja cegueira ou baixa visão, é um 

distúrbio de ordem sensorial, não sendo motivo para dificuldades cognitivas ou 

psicológicas. Diante do obstáculo encontrado, segundo Miranda (2008, p.6): 

A experiência educacional com as pessoas com deficiência visual tem 
mostrado o quanto eles se beneficiam de um trabalho bem planejado e 
consistente voltado para o desenvolvimento de áreas que são afetadas pela 
falta de visão. A educação especial dispõe de metodologias específicas que 
ajudam o aluno com deficiência visual a desenvolver-se e viver integrado no 
seu meio social.  

Masini (2003) detalha alguns pontos no auxílio da aprendizagem para alunos 

cegos e/ou baixa visão: a necessidade de investigar qual o referencial perceptual da 

pessoa com deficiência, ou seja, como ele coleta e organiza os dados adquiridos 

pelos sentidos que dispõe; o empecilho que objetos táteis maiores que seu próprio 

tamanho, além da ausência de detalhes nestes objetos; e as barreiras atitudinais 

que podem ser encontradas na sala de aula, a fim de serem evitadas.  

As barreiras atitudinais transcendem o círculo social escolar, perpetrando-se 

em toda a sociedade (LIMA, 2008). A utilização de rótulos, estereótipos e adjetivos 

que tornam a pessoa com deficiência como um todo deficiente, são exemplos 

dessas barreiras, que incluem ignorância, medo, rejeição, piedade, compensação às 

falas e atitudes do interlocutor que, diminuindo o valor do ouvinte enquanto ser 

humano, reduzem-no à sua condição física e/ou mental. 

Uma das matérias onde o referencial visual é extremamente latente no 

processo de ensino-aprendizagem é a Biologia. Castro (2015) concorda no desafio 

existente na interpretação de conteúdos complexos, como por exemplo o Reino 

Monera, onde há espaço para novas abordagens educacionais, contribuindo com a 
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organização de ideias por parte de um aluno cego, ou com necessidades visuais 

especiais. Amaral, Ferreira e Dickman (2009) complementam: 

A ampliação das habilidades e competências dos professores pode viabilizar 
a expansão do conhecimento. Isto é feito com base na experiência cultural, 
no desenvolvimento biológico e na tradição histórica da instituição escolar. Ao 
educador em formação ainda faltam conteúdos, disciplinas e programas que 
apresentem bases metodológicas, que incorpore em suas ações pedagógicas 
a experiência de ter um aluno cego ou com qualquer outra deficiência (p.4). 

  Uma alternativa que possa aumentar a gama de ações pedagógicas no 

ambiente escolar é a áudio-descrição. Silva (2011) observa que nossa percepção de 

mundo inclui a forma como integramos informações sensoriais. Logo, a áudio-

descrição de objetos, pessoas e ambientes dá acesso às pessoas cegas a uma 

nova e mais ampla forma de apropriar-se de informações. 

 A áudio-descrição (abreviada como AD) é uma ferramenta de tradução 

intersemiótica, onde os usos de palavras transmitem as informações-chave de um 

recurso visual, para que estes recursos (imagem, vídeo) possam ser acessados de 

forma integral e sem prejuízo de conceito a uma pessoa com deficiência visual. 

Vieira (2010) aborda que, na interdependência de imagens em textos, a 

pessoa com deficiência visual encontra-se em desvantagem e desigualdade; a 

exclusão ocasionada pela ausência do polo imagético, através da áudio-descrição 

de imagens presentes no material didático, pode ser suprimida no estabelecimento 

de conexões mentais entre a imagem descrita e o texto.  

 Este trabalho irá sintetizar como ocorreu a inclusão de pessoas com 

deficiência no Brasil, além de como o aluno cego é incluído nas salas de aula 

regulares; apresentar com a áudio-descrição e sua função como ferramenta 

inclusiva, diferenciando-a da simples descrição; e como a Biologia utiliza imagens no 

processo de ensino e aprendizagem, tornando a áudio-descrição fundamental na 

inclusão. 

 Essas observações são necessárias para, no desenvolvimento da pesquisa, 

analisar as imagens presentes em livros didáticos de Biologia, em relação a sua 

acessibilidade para discentes cegos/baixa visão. Com isso, pode-se relacionar a 

qualidade informativa das figuras na relação de comunicabilidade com o texto 

didático, e por fim, presentar instrumentos para criação de roteiro áudio-descritivo 

para atividades de materiais didáticos.  
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2. PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS EM ESCOLAS 

REGULARES 
 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), a deficiência visual 

pode manifestar-se de duas distintas maneiras: cegueira, quando há a perda de 

visão em ambos os olhos, de forma total ou com resíduo mínimo de visão, levando 

os indivíduos a fazerem uso do método braile ou de outros recursos didáticos 

especializados para a sua formação; e a visão reduzida, que permite ao educando 

ler impressos a tinta, desde que se empreguem equipamentos e recursos didáticos 

especiais (aumento do tamanho da fonte, por exemplo). 

 No Brasil, o início do processo de inclusão de pessoas com deficiência visual 

ocorreu desde o imperador D. Pedro II, que com o auxílio do médico francês Dr. 

Xavier Sigaud, inaugurou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Rio de Janeiro, 

que posteriormente viria a ser denominado Instituto Benjamin Constant. O Instituto 

foi um dos pioneiros no mundo a implantar e adotar a escrita braile (FONTANA; 

VERGARA NUNES, 2006). 

 Atualmente, o Instituto Benjamin Constant atua de forma ainda mais ampla 

que no meio educacional, servindo como centro de referência em sua área. Capacita 

profissionais, assessora e realiza projetos em escolas e instituições, bem como 

atende à população local com consultas oftalmológicas, além da produção de 

material acessível, como livros impressos em braile. 

Gráfico 1 – População com Deficiência Visual no Brasil em 2010  

 

Fonte: IBGE 

6.585.278 2.192.455

190.755.799

53.081.950

Brasil Nordeste

População com Deficiência Visual no 
Brasil (2010)

Pessoas com Deficiência Visual População Total
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É válido salientar que nestes 6,5 milhões aproximados de pessoas com 

deficiência visual no gráfico 1, cerca de 502.000 são declarados cegos, enquanto o 

restante apresenta “baixa visão ou visão extremamente reduzida”. No Nordeste, 

esse número equivale a mais de 4% da população. 

O Censo do IBGE/2010 mostrou em linhas gerais que 61,1% da população de 

15 anos ou mais com alguma deficiência não tinham instrução ou haviam cursado 

apenas o fundamental incompleto. Um dado alarmante, ainda mais comparado ao 

mesmo critério com pessoas sem deficiência declarada, 38,2%. Uma diferença de 

22,9 pontos percentuais excludentes para as pessoas com deficiência. 

Tabela 1 - Matriculados com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 

Dependência 

Administrativa 

Tipo de Deficiência 

Total Visual Auditiva Física Mental 

Total 503.705 31.405 53.108 81.704 337.468 

Estadual 180.551 22.015 20.824 23.165 114.547 

Municipal 291.613 5.538 28.593 51.094 206.388 

Privada 31.541 3.852 3.691 7.445 16.533 

Fonte: Microdados do Censo escolar, 2012 (Dias e Silva, 2014)  

 Dados do censo escolar de 2012 indicam que cerca de meio milhão de 

pessoas matriculadas no Ensino Básico em salas regulares necessitam de 

necessidades educacionais especiais (NEE), na tabela 1. Destes, 31.405 tem 

deficiência visual, matriculados principalmente na rede estadual, o equivalente a 

12,19% das matrículas de discentes com NEE (DIAS; SILVA, 2014). 

 Infelizmente, Pernambuco carece de dados mais detalhados sobre os tipos de 

deficiência inclusos no ensino regular. Sabe-se que, de 9.080 escolas registradas no 

estado pelo censo escolar de 2014, 661 prestavam algum atendimento educacional 

especializado (INEP, 2014). Isso resulta em 7,2%, um número baixo, e que ainda se 

mostra distante do ideal de ensino inclusivo em todas as esferas. 

 Mantoan (2010) alerta que apenas matricular o aluno com deficiência no 

ensino regular de pouco adianta: é necessária uma mudança de paradigma, desde o 

Projeto Político-Pedagógico (PPP), a capacitação profissional dos docentes, até as 

metodologias de ensino, para que ocorra realmente a inclusão, estabelecendo a 

escola como ferramenta de acessibilidade ao conhecimento para o discente. 
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 O distanciamento entre inclusão e integração acaba gerando mais conflitos e 

barreiras, estas denominadas como atitudinais (LIMA, 2008). Tais situações ocorrem 

naturalmente no meio social, frutos de uma construção social segregacionista em 

relação às pessoas com deficiência. Elas muitas vezes são despercebidas e sem 

intenção inicial de denegrir o aluno. No meio escolar, Lima retrata que usualmente 

ocorrem ações de medo, percepção de menos-valia, piedade, adoração do herói, 

estereótipos, compensação, substantivação da deficiência, baixa expectativa. Todos 

eles são de caráter preconceituoso e distanciam o discente da aprendizagem. 

Diante das dificuldades até hoje encontradas na inclusão escolar, percebe-se 

que é fundamental a variedade de técnicas e métodos no ensino-aprendizagem, 

para abranger as diferentes deficiências. Quais seriam as possiblidades em relação 

às pessoas com deficiência visual de apropriarem-se do ensino e do conteúdo? 
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3. ÁUDIO-DESCRIÇÃO: COMPREENDENDO O CONCEITO E 

SUAS APLICABILIDADES 
 

Como ferramenta inclusiva, a áudio-descrição foi escolhida para este trabalho, 

haja vista suas peculiaridades no processo de acessibilidade, em especial a pessoas 

com deficiência visual. A áudio-descrição tem características específicas que a 

diferenciam de uma descrição qualquer e que permitiram torná-la um poderoso 

instrumento de inclusão. 

A áudio-descrição (AD) tem como pilar “descreva o que você vê”. O áudio-

descritor não pode interferir na interpretação das imagens, sendo objetivo em sua 

atividade. Em obras didáticas, algumas particularidades como uma visão mais geral 

do objeto, e após um detalhamento mais minucioso são tidos como referenciais 

(Silva, 2010). 

Ainda sobre a temática “descreva o que você vê”, Ribeiro e Lima (2012) 

relatam: 

A áudio-descrição não é uma simples descrição completa ou aleatória da 
imagem, mas a tradução visual de elementos que, sendo apresentados ao 
usuário, propiciarão uma representação mental precisa, objetiva e vívida do 
que está sendo visto no evento imagético (p.4). 

 

Sua origem remonta a década de 60, quando nos Estados Unidos iniciou-se a 

recomendação de áudio-descreverem mídias educacionais para pessoas com 

deficiência visual, incentivo dado por Chet Avery, do Departamento de Educação 

americano. Seus moldes atuais, porém, começaram a ser sistematizados através 

dos trabalhos da Dra. Margaret Pfanstiehl, fundadora do Metropolitan Washington 

Ear Radio Reading Service, em conjunto com seu marido, Cody Pfanstiehl 

(NÓBREGA, 2011). 

A autora ainda relata que as atividades áudio-descritivas no Brasil tiveram 

início a partir do presente século, sendo utilizada em público pela primeira vez em 

2003 durante o festival temático Assim Vivemos: Festival Internacional de Filmes 

sobre Deficiência, idealizado por Lara Pozzobom e Gustavo Acioli, e posteriormente 

expandidas a outros eventos e/ou atividades culturais. No meio acadêmico, 

destacam-se as produções universitárias na Bahia, Ceará, Minas e Gerais e 

Pernambuco, este destacado pelas atividades práticas atreladas ao processo. 
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Apesar de ser uma ferramenta jovem, especialmente em nosso país, a áudio-

descrição é regulamenta por lei federal como instrumento de acessibilidade. Através 

da lei Nº10.098, de 19 de dezembro de 2000, houve a regulamentação de diversas 

estratégias e métodos inclusivos.  

Art. 53. A ANATEL regulamentará, no prazo de doze meses a contar da data 
de publicação deste Decreto, os procedimentos a serem observados para 
implementação do plano de medidas técnicas previsto no art. 19 da Lei no 
10.098, de 2000.  
§ 1o O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao 
disposto no art. 31 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
§ 2o A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre 
outros, dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas 
para as pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual: 
I - a sub-titulação por meio de legenda oculta;  
II - a janela com intérprete de LIBRAS; e  
III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens. (Decreto Nº. 
5.296/2004) 

A partir desse pressuposto, se faz necessário localizarmos a áudio-descrição 

em seu contexto de acessibilidade. Ela não é simplesmente uma descrição, sem 

critérios ou normas que a regulem. Oliveira e Alves (2013) dialogam sobre a 

importância de destacar que existe um conceito particular que a faz divergir de 

exposições descritivas ou narrações explicativas dos fatos. A áudio-descrição pode 

flertar com essas vertentes, mas sua metodologia não é aleatória. 

 A roteirização é um dos principais alicerces para uma boa descrição, inclusive 

sobre materiais didáticos. A tradução exige disciplina, tempo e sensibilidade para, 

além de minimizar possíveis erros (subjetivando discursos imagéticos objetivos, por 

exemplo), contemplar ao máximo as particularidades de compreensão do indivíduo a 

ser contemplado. Com isso, o planejamento é necessário no que for veiculado. 

(VIEIRA; LIMA, 2009). 

A máxima ‘descreva o que você vê”, apesar de em uma primeira leitura 

parecer simples (e até mesmo óbvia), se revela como chave-mestra de norteamento 

para essa ferramenta. A áudio-descrição tem como objetivo levar ao receptor a 

apropriação de informações que o tornem empoderado do significado que o objeto 

visual traz. Ela permite que, através da tradução imagética e mesmo sem o auxílio 

visual, seja possível conhecer a imagem descrita. 

Assim como proposto por Ribeiro (2011), uma pergunta se torna 

imprescindível de responder antes de continuarmos a analisar o processo áudio-

descritivo: O que vem a ser uma imagem? Santaella e Nöth (2009), respondem a 
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este questionamento argumentando na dualidade do conceito de imagem, flutuando 

entre a imagem real, perceptível através de estímulo visual, ou a simples criação 

mental, sua evocação em nosso consciente. Destes pontos temos a raiz etimológica 

da palavra no latim – imagos. Observa-se que algumas palavras derivadas deste 

prefixo (imaginação, mágica) não se delimitam a estruturas físicas. A imagem tem 

como caráter ser um signo, representando aspectos do mundo visível de forma 

concreta ou abstrata. Barthes (1997, p.27) vai mais além, dizendo que “segundo 

uma antiga etimologia, a palavra imagem deveria estar ligada à raiz de imitari”. 

Ribeiro (2011) sintetiza a ideia (aliás, palavra esta vinda do grego eidos, 

imagem) por trás do conceito imagem, dizendo:  

A palavra imagem significa a representação de um objeto ou a reprodução 
mental de uma sensação na ausência da causa que a produziu. Logo, o 
conceito de imagem pode ser ampliado como uma representação gráfica, 
digital, plástica ou fotográfica de pessoa ou coisa e que oferece suporte para 
a realização de trocas de informações. (p.18) 

Tendo este princípio de que as imagens carregam informações, a áudio-

descrição se faz presente como recurso tradutório, levando em conta que, no latim, 

a palavra traducere significa “levar além, passar de uma língua para outra”. Nóbrega 

(2011) observa que as traduções podem ser intralinguísticas (interpretação de 

signos verbais através de outros signos da mesma língua, como por exemplo os 

nossos sinônimos), interlinguísticas (mais conhecida, de um idioma fonte para um 

outro idioma, porém ambos verbais) ou intersemióticas (quando há diferença entre 

idioma verbal e idioma não-verbal nos termos a serem traduzidos; a Língua 

Brasileira de Sinais se encaixa nesta definição). Esta última também é a definição da 

metodologia áudio-descritiva.  

Apesar de em alguns pontos o áudio-descritor deparar-se com conceitos 

abstratos na imagem, sua relação intersemiótica ao descrever necessita ser o mais 

objetiva possível. É necessário considerar que o receptor tem total capacidade de 

interpretação do objeto imagético a ser descrito, para que o texto não seja 

tendencioso. O alicerce da áudio-descrição é baseado no empoderamento do 

indivíduo que não tem acesso à imagem.  

Também é salutar que o texto, por mais universal e objetivo que seja, pode e 

deve se adequar às particularidades da imagem que ele se propõe a traduzir, ou ao 

público receptor. Adaptações de acordo com o objeto (figura, fotografia, filme, teatro) 
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e o objetivo (crianças, meio acadêmico, notícias) são necessárias e fazem da áudio-

descrição um processo meticuloso, que exige disciplina e esforço, em um trabalho 

de exegese de todos os pontos relacionados (VIEIRA; LIMA, 2009). 

Conforme a áudio-descrição expande seus horizontes, ela abraça e torna-se 

mecanismo de inclusão de diversas áreas. Seu uso cada vez mais é consolidado 

nas artes cênicas, por exemplo. E na educação, qual seria o seu valor como 

ferramenta de acessibilidade?  

3.1 Contribuições da áudio-descrição para cegos com 

imagens no ensino de biologia  

Para que o processo inclusivo seja uma característica orgânica da educação, é 

salutar que ele se alie às formas metodológicas utilizadas nas salas de aula 

regulares. O livro didático se encaixa nesse contexto, onde como material didático 

recomendado pela PNLD, atinge de forma abrangente sua meta de divulgar, 

informar e servir de norteador ao ensino-aprendizagem. 

 Sobre o livro de ciências, Vasconcelos e Souto (2003) dialogam: “Os livros de 

Ciências têm uma função que os difere dos demais – a aplicação do método 

científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação 

de conclusões”. Tais situações requerem, em geral, uma visualização prática das 

atividades, ou uma descrição mais detalhada destas, com o objetivo de reprodução 

pelos discentes como forma de comprovação. 

 Com isso, o uso de imagens em livros didáticos de ciências é extremamente 

difundido, para não dizer universal. Às vezes, como pretexto porque os alunos atuais 

não se interessam pela leitura (Bruzzo, 2004). Mas, em geral, as imagens têm vários 

graus de importância na confecção do material pedagógico. 

 Coutinho et al (2011), identifica que, apesar do uso abundante e massivo de 

imagens nos livros didáticos de Biologia, o valor que elas têm no aprendizado e na 

apresentação de conteúdo é relativamente baixo, fruto de imagens “sem valor 

didático”, ou com “carga cognitiva alta”, dificultando a organização do conhecimento 

e o processamento de informações.  

 Se as imagens estão em abundância no material didático, como contornar 

esta situação a alunos com deficiência visual? Santos e Manga (2003) mostram que, 
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além de livros em Braille, livro áudio, e uso de laboratórios, há uma unanimidade que 

o uso de ferramentas tridimensionais e modelos pedagógicos táteis seriam de 

grande valia na compreensão do conteúdo ensinado pelos professores. Vaz et al 

(2012) e Pinheiro et al (2015) utilizam as mesmas estratégias na construção do 

ensino com os alunos. 

 A pluralidade da pessoa com deficiência visual no que diz respeito aos outros 

sentidos é um fator chave para que esses instrumentos diversos sejam eficazes em 

sua proposta de ensino-aprendizagem. A áudio-descrição pode e deve encontrar 

seu valor nesta área, servindo como elo entre o conteúdo imagético e a 

interpretação do discente. 

 Diante da valia de ferramentas que estimulem os sentidos do aluno cego, e 

percebendo que mesmo para alunos videntes, a informação imagética ainda não 

contempla de forma ideal o processo de ensino aprendizagem, este trabalho procura 

verificar a acessibilidade de imagens estáticos para indivíduos com deficiência 

visual, identificar lacunas nestas ferramentas metodológicas, e propor soluções na 

constituição de uma educação realmente inclusiva. 
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4. METODOLOGIA 
 

 Neste trabalho, o foco reside na análise de imagens estáticas de livro didático 

de Biologia, em relação a sua acessibilidade para pessoas com deficiência visual, 

usando a áudio-descrição como ferramenta inclusiva. Apesar de existirem pesquisas 

sobre cada um destes campos de forma isolada, o enfoque escolhido carece de 

maiores registros anteriores, com material muito escasso, mesmo em outras 

disciplinas da grade curricular. Sendo assim, partimos da hipótese que o recurso 

imagético em livros didáticos de Biologia não é acessível a cegos ou pessoas com 

baixa visão. 

 Através do estudo documental, o trabalho irá se debruçar sobre uma pesquisa 

qualitativa do material didático. Apesar de à primeira vista esta possibilidade pareça 

um pouco implausível, a pesquisa documental de forma qualitativa “permite que a 

imaginação e a criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques” (GODOY, 1995, p.21). 

 Os documentos são uma forma rica de dados e informações a serem 

investigados, e o livro didático, por ser ferramenta obrigatório no ensino e de certa 

forma ser universal (não se referindo a uniformidade de conteúdos e formatos de 

cada livro, mas sim a capacidade do mesmo livro didático, se aprovado pelas 

esferas públicas, ser utilizado em locais diferentes e espalhados no Brasil), torna-se 

o alvo ideal para este processo metodológico. 

 A análise de conteúdo deste trabalho busca, através dos princípios da 

educação inclusiva, localizar situações didáticas em livros de biologia para o Ensino 

Médio que envolvam a utilização de imagens, e na pesquisa documental, classificar 

os conteúdos imagéticos segundo seu contexto acessível ou não. De acordo com 

Moraes (1999), de certa forma essa análise terá uma interpretação pessoal, visto 

que não é possível uma leitura completamente neutra do objeto a ser estudado. 

Com isso, é mister que o procedimento seja fundamentado em objetivos específicos. 

 Com essa fundamentação, poderemos assim identificar barreiras 

comunicacionais para alunos com deficiência visual. Este trabalho parte do 

pressuposto que os livros didáticos de biologia, em geral, não são acessíveis, e por 

consequência suas imagens não tornam o processo de ensino-aprendizagem 
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universal a sujeitos cegos/com deficiência visual severa. Ribeiro (2011) também 

utiliza esta hipótese, entendendo que diversas imagens de livros didáticos “não são 

exploradas como facilitadoras comunicacionais para ampliar a compreensão do texto 

escrito. ” (p.93). 

4.1 Materiais e procedimentos 

Foi escolhido um livro didático utilizado pela rede pública de ensino, seguindo 

as normas da PNLD em 2015, pressupondo acesso amplo à população discente de 

Pernambuco. Foi selecionado o livro BIOLOGIA HOJE, de Sérgio Linhares e 

Fernando Gewandsznadjer, da editora Ática, pertencente ao triênio 2015-2017. Foi 

analisado o volume 2, referente aos conteúdos da 2ª série do Ensino Médio, que 

abrangem desde à taxonomia e classificação dos reinos de seres vivos até fisiologia 

humana. 

Outro critério que auxiliou na escolha desta obra foi sua presença como mídia 

digital, em formato PDF. Hoje é comum que computadores pessoais e até mesmo 

smartphones tenham recurso de narrador de voz, lendo os textos presentes na tela. 

Isso possibilita ao aluno com deficiência visual, por exemplo, a possibilidade de que 

por si só estude o livro, observe as imagens através do áudio e resolva as questões. 

A análise buscou, em primeiro lugar, localizar as imagens presentes no livro 

didático. O próprio objeto de estudo já identifica numericamente cada figura, com o 

prefixo X.XX antes da legenda da imagem, onde o primeiro termo determina o 

capítulo a qual é localizada, e o segundo qual a ordem desta no mesmo capítulo. 

Exemplo abaixo, na figura 1: 

Figura 1 – Diferentes cladogramas envolvendo a espécie humana. 
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Para classificar e organizar as imagens foram considerados os seguintes 

critérios: 

Segundo os anexos 1 e 2, foi classificado o Tipo de imagem:  iluminura; 

pintura plástica; fotografia (preto-e-branca ou colorida; mapas; tabela (linhas; 

colunas;) mosaico; ilustração; gravura/ xilogravura; vitrais; brasões (heráldicos, 

esportivos, oficiais); insígnias; desenhos entre outros. (RIBEIRO, 2011). 

Conteúdo visualizado na imagem: Devido a abundância de situações 

diferentes envolvendo o livro didático, foi determinado que os conteúdos seriam 

divididos concernentes aos reinos da Biologia, com especificações ao corpo 

humano, devido a especificidade dele nos últimos capítulos do livro. Logo a 

classificação ficou definida como: Microscopia (incluindo vírus e bactérias), Protista 

(protozoários e algas), Fungo, Planta, Animal, Elemento Humano, Anatofisiologia 

Humana, e Elemento Não-Vivo. Houve ainda, uma classificação exclusiva para as 

imagens presentes em exercícios e atividades, que seriam verificadas com mais 

detalhes posteriormente. 

Classificação Imagética: Neste tópico, foi detalhado o valor da imagem para 

o conteúdo apresentado, sendo estes valores categorizados em: Decorativas 

(ilustrações para entreter o leitor, sem acrescentar informações); representacionais 

(onde descrevem imageticamente um único elemento); organizacionais (criam 

relações entre vários elementos em comum); e explicativas (a própria imagem se 

explica, não sendo/tendo legendas que a complementem) (MAYER apud 

COUTINHO et al, 2001). 

Texto de apoio: Salvo as imagens decorativas, existe um texto de apoio que 

traz a imagem ao contexto, ou vice-versa. Foi analisada a presença desse texto e 

em que posição ele se encontrava em relação a figura: se ocorria no meio do texto 

(e, por consequência, longe da imagem tratada), no fim do texto (sendo sucedido 

imediatamente pela imagem), ou ainda em outra página.  

Acessibilidade: Por fim, buscou-se analisar se a respectiva legenda e o texto 

de apoio de cada imagem seriam suficientes para o entendimento do que está 

representado na figura.  
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Para o processo de áudio-descrição, tanto na análise de textos nas figuras, 

tanto na roteirização e criação de uma AD para uma atividade do próprio livro, foram 

utilizados dados encontrados nos anexos 1 e 2, já utilizados anteriormente para 

classificar e roteirizar textos áudio-descritivos (RIBEIRO, 2011). 

A fim de apresentar os passos para a construção de uma áudio-descrição de 

imagens estáticas, apresentaremos uma proposta de caminhos possíveis para a 

estruturação e fundamentação prévias apoiados no conjunto de categorias nos 

anexos 1 e 2. 

Ao utilizar estes critérios de análise, será possível encontrar padrões no uso 

de imagens estáticas no livro didático de Biologia, relacionando suas categorizações 

selecionadas, em especial no que tange à acessibilidade destas figuras. A 

comparação entre os dados encontrados sobre localização, valor e uso de textos de 

apoio nas imagens criam questionamentos e constatações sobre a inclusão do 

material didático para pessoas com deficiência visual. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

Ao total, foram catalogadas 376 imagens no livro BIOLOGIA HOJE, que contém 

320 páginas. Mesmo considerando as páginas de apresentação do material, além 

das folhas de gabarito ao final, a média de mais de 1 figura por página reafirma o 

valor das imagens na construção de livros didáticos de Biologia. 

Gráfico 2 - Conteúdos didáticos das imagens 

 

  

Apesar do livro discorrer sobre toda a taxonomia de seres vivos (desde os 

reinos unicelulares e procariontes até pluricelulares eucariotos, tendo capítulos com 

ênfase no corpo humano, sua fisiologia e anatomia), a grande maioria das imagens 

encontradas estão nos conteúdos relacionados ao Reino Animalia. 

Aproximadamente 48 por cento das figuras do livro tem como nota proêmia um ou 

mais de um animal.  

Existem poucas imagens relacionadas aos seres microscópicos, aqui sendo 

englobados também por situação taxonômicas as algas protistas, seres 

macroscópicos, mas pertencentes a mesma filotaxia dos protozoários. Ao total, 27 

imagens (cerca de 7%) são de seres unicelulares. Castro (2015) observa que devido 

à complexidade do entendimento destes conteúdos, a ausência de visualização já 

dificulta o aprendizado para alunos videntes, tornando-se necessário a diversidade 
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de metodologias que se apliquem à este assunto para inclusão de alunos com e sem 

deficiência. 

Ainda nesta categorização, 37 atividades apresentaram uso de figuras 

diversas, contrastando com o uso abundante na apresentação do conteúdo didático. 

Se as imagens são tão importantes na construção do conhecimento, por qual motivo 

elas também não se tornam tão abundantes nos exercícios do próprio livro? 

Gráfico 3 – Tipos de Imagem presentes no livro didático. 

 

  

As figuras do livro se prendem a 3 eixos principais: ilustrações, fotografias 

coloridas e esquemas, sendo utilizadas em praticamente todos os conteúdos. 

Juntas, estas categorias correspondem a mais de 90% de todas imagens 

observadas. Contudo, uma análise mais minuciosa indica alguns padrões. 

Cruzando informações dos gráficos 2 e 3, a grande quantidade de fotografias 

coloridas deve-se primordialmente à utilização delas nos conteúdos referentes a o 

reino animal. 81 das 132 fotografias foram identificadas nesta posição categórica. 

Em contrapartida, apenas 11 estão relacionadas a elementos do corpo humano, 

menos de 20% do número de figuras deste conteúdo. A escassez de figuras 

fotográficas também é percebida nas atividades, onde predominam ilustrações (24 

registros). 

Ilustrações e fotografias coloridas são os maiores tipos de imagem do livro. 

Contudo, apesar da maioria das figuras terem legendas ou textos de apoio, em 
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nenhuma destas descrições existe o registro de qual ou quais cores estão na 

imagem. Há, em algumas imagens, a descrição “cores fantasia”, porém sem 

identificar quais seriam as cores reais.  

Figura 2- Ilustração de uma célula sendo infectada pelo vírus HIV 

 

Observe que no exemplo da figura 2 em nenhum momento a legenda se 

propõe a detalhar quais cores estão sendo visualizadas, tornando o termo “cores 

fantasia” inválido a uma pessoa com deficiência para determinar a figura em 

questão. Além disso, nesse caso em específico o texto também não relata o motivo 

da escolha de cores fictícias, ou seja, a ausência de visualização de cores neste 

nível microscópico, sendo necessário a utilização de corante para microscopia óptica 

e computação gráfica para colorir imagens de microscopia eletrônica. A menção de 

que as cores não são reais pode até ser interessante a alunos com visão, mas torna-

se supérflua para pessoas com deficiência visual. 

“A descrição das imagens deve seguir uma construção lógica, coesa e 

coerente. Os detalhes devem seguir um padrão de entendimento. ” (RIBEIRO, 2011. 

Anexo 1). Neste exemplo, ainda, observa-se a dificuldade em uma imagem estática 

representar um ciclo ativo, no caso, a infecção de uma célula pelo vírus HIV. Mesmo 

um aluno sem deficiência visual teria dificuldade para identificar onde começa o ciclo 

exatamente, e seguir o passo-a-passo. Para um aluno cego ou com baixa visão, o 

entendimento torna-se ainda mais distante. Uma simples numeração de cada 

descrição já tornaria o ciclo mais acessível. 
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Gráfico 4 - Classificação imagética. 

 

 Praticamente metade das imagens analisadas no livro se enquadram como 

representacionais. Com elas, há apenas um elemento imagético, que representa 

algum elemento citado no texto. Novamente, os conteúdos animais predominam 

este tipo de imagem, com 83 figuras nesta classificação imagética. Praticamente o 

mesmo número de fotografias coloridas deste assunto, mostrando que o foco do 

livro nestes capítulos é de exemplificar os animais que estão no corpo do texto. 

Apenas nos capítulos referentes ao corpo humano, há uma quantidade maior de 

imagens organizacionais do que outras classificações. Isso se deve em grande parte 

pelas figuras abordarem sistema e atividades fisiológicas, não se limitando à 

anatomia. Com isso, as ferramentas imagéticas que melhor contemplariam estes 

conteúdos referem a organização de vários órgãos ou diversas estruturas, 

relacionando diversos elementos em nosso organismo. 

 Apenas dez por cento das figuras encontradas são explicativas, 

demonstrando ciclos de vida, elementos funcionais de organismos, etc. Em conjunto 

com esse baixo número, ocorreu a falta de padrão nestas imagens: em algumas, o 

sentido do ciclo era seguido por setas, em outros, não (figura 2); alguns 

componentes explicativos eram dispostos em sentido horário, outros no sentido anti-

horário. Em nenhum momento, estas características são explicadas em descrições, 

limitando a informação apenas ao teor visual. 

Existe um grande número de imagens decorativas, que existem para 

interessar ou entreter o leitor, mas sem função no processo de ensino-

decorativa
13%

explicativa
10%

organizacional
28%

representacional
49%

CLASSIFICAÇÃO IMAGÉTICA
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aprendizagem, distribuídas por todos os assuntos e capítulos. Nenhuma das 

imagens nas atividades encontra-se nesse parâmetro, reafirmando seu valor para a 

resolução das questões. Elas estão em sua maioria, na abertura de conteúdos, 

confirmando as palavras dos próprios autores: 

Abertura da unidade: Em cada unidade é apresentado um breve texto de 
introdução, acompanhado de uma foto atraente que o convida a conhecer mais 
sobre um grande tema da Biologia. A abertura do capítulo apresenta texto e 

imagens que fazem conexão entre o assunto tratado no capítulo e fatos do 

cotidiano relacionados a saúde, ambiente, tecnologia e sociedade.(LINHARES, 
2013. p 4). 

Gráfico 5 - Localização do texto de apoio em relação a imagem. 

 

  

 Partindo para análise dos textos ao redor da imagem, os dados encontrados 

foram alarmantes em relação a acessibilidade das figuras. O texto de apoio é o local 

na obra onde se faz necessário a presença da imagem, com exceção das imagens 

decorativas, como já explicado anteriormente. É ele quem faz a conexão entre o 

escrito e o visual, e por isso sua localização precisa ser coesa, trabalhando em 

conjunto com a estrutura imagética. Essa situação não é observada no livro. 

 A maioria dos textos de apoio localizam-se no meio da matéria. Basicamente, 

existem informações do conteúdo, o texto, e mais informações, antes que o leitor 

chegue à figura. Com isso, parte da identificação na linha de raciocínio se perde até 

o encontro imagético. Menos de um terço das imagens analisadas encontravam seu 

excerto em posição próxima, a ponto de figura e texto pertencerem à mesma ideia. 

103

168

22

final do texto meio do texto outra página

Localização do Texto de Apoio
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Ribeiro (2011) relata que “Todos os planos devem ser interligados numa 

construção coerente e coesa num texto preciso” (anexo 1). Essa característica é 

ainda mais relegada a segundo plano quando, em 22 figuras, o texto de apoio está 

em outra página. Apesar de continuar as classificações segundo seu valor, estas 

poderiam sem problemas passarem a ser decorativas, visto que a ideia onde 

estavam centradas já foi transpassada por outra. As imagens tornam-se distratores e 

os trechos em que foram citados, incompletos sem a presença da informação visual 

que se referiam. 

Um adendo interessante é uso correto das imagens nas seções de textos 

complementares, boxes onde temos artigos e publicações que enriquecem e 

correlacionam o assunto ao cotidiano e situações do meio científico. Nelas, as 

informações imagéticas e escritas dialogam muito bem, como pode se ver na figura 

abaixo: 

Figura 3 - Texto complementar sobre sanguessugas 

 

 Outra situação positiva encontrada são as referências ao tamanho da 

imagem, sobretudo nas fotografias. Isso é observado nas micrografias, onde há 

também a referência se foi utilizado microscopia óptica ou eletrônica. Tais 

descrições são importantes para situar o leitor espacialmente, determinando qual o 

tamanho aproximado da estrutura ou ser vivo registrado na figura. Porém, essa 

informação nunca é acrescida de formas e formatos dos objetos imagéticos, 
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tornando a descrição incompleta como fator para apropriação da informação 

imagética. 

 Essas lacunas entre a ideia a ser transmitida, o texto escrito e a imagem 

utilizada tornam-se ainda mais acentuadas nas atividades do material didático. Em 

praticamente nenhuma imagem escolhida para a resolução de questões existe uma 

descrição, seja nas páginas onde o conteúdo foi abordado, seja no enunciado do 

exercício, que possibilite o entendimento da figura, e sua relação com a atividade, 

impossibilitando o aluno com deficiência visual de realizar o quesito em específico. 

 Um dos poucos exemplos de exercício onde texto e imagem se completam 

está na figura a seguir, cuja questão foi retirada do ENEM. Nela, a informação do 

enunciado complementa o mapa, identificando a localização do animal para a 

resolução da atividade. 

Figura 4 - Atividade do livro I 

 

  

 Observe que não houve descrição da imagem em nenhum momento, apenas 

a complementação da sua informação no enunciado. Para um aluno vidente, a 

informação de que um auxilia ao outro é simples e facilmente assimilada, mas uma 

pessoa com deficiência visual ao se deparar em uma narração “O padrão de 

distribuição mostrado na figura está associado a possíveis características desse 

felino”, não tem a certeza de que o mapa está mostrando a mesma distribuição 

geográfica que foi referida anteriormente. Outro exemplo desta correlação a seguir: 
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Figura 5 - Atividade do livro II 

 

 Das 37 imagens, ilustrações e esquemas utilizados em exercícios, estas duas 

foram as únicas em houve essa coesão. Nas outras, tanto imagem quanto texto não 

se completavam, impedindo a resolução da questão. Vejamos um destes exemplos: 

Figura 6 - Atividade do livro III 

 

  

É impossível, sem uma áudio-descrição do mapa, a apropriação da 

informação exigida pelo quesito e visualizada no mapa. Ainda que o aluno com 

deficiência visual tenha acesso a informações anteriores sobre a malária e sua 

predominância geográfica tropical, ele não tem o conhecimento sobre o que a figura 

está indicando, sendo isto a chave para a resolução da questão. 
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Figura 7 - Atividade do livro IV 

 

 A figura 7 sofre da mesma situação, com um diferencial: para entendimento 

dela e seu contexto na resolução da questão, é necessário ler o para-choque do 

caminhão. Apesar de, para um aluno com visão, a placa ser legível, este recurso se 

perde na versão PDF, sendo descrito apenas como IMAGEM. Sem a leitura da frase 

na figura, perde-se o contexto das afirmações sobre ela, sendo impossível a 

compreensão da resposta correta.  

 Para compreensão destas imagens em atividades ou de quaisquer outras 

situações programáticas dentro da obra, a mera descrição delas, seja nas legendas 

ou nos textos de apoio, foram insuficientes na tradução semiótica da figura. A áudio-

descrição, como forma de acessibilidade válida para o ensino, poderia se tornar uma 

ferramenta poderosa para aliar o que está escrito com o que está sendo visualizado 

imageticamente. 

 A seguir, foi selecionada uma das atividades com imagem (figura 8), sucedida 

de uma áudio-descrição da figura, demonstrando as possibilidades que a AD 

proporciona ao aluno: 
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Figura 8 - Atividade do livro V 

 

  

  “Ilustração colorida de um ambiente litorâneo, cortado longitudinalmente desde à 

costa praieira até o oceano, separado em 3 camadas empilhadas. Na primeira camada, que 

envolve apenas a areia da praia, lê-se: A – CRACAS. Na segunda camada, onde a areia 

encontra o mar, lê-se: B – MEXILHÕES. E na terceira camada, que delimita apenas o meio 

marítimo, lê-se: C – ALGAS.” 

Seguindo o roteiro dos anexos 1 e 2 para sua construção, a áudio-descrição 

revela-se um instrumento poderoso para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. O texto adicional traz a tradução intersemiótica, permitindo ao aluno 

com deficiência visual o entendimento da figura para a resolução da atividade. 

O recurso áudio-descritivo seria um fator empoderador do conteúdo 

abordado, sem entregar a resposta da questão de forma óbvia, impedindo o aluno 

de construir o próprio conhecimento sobre o assunto.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O livro didático é aliado ou inimigo da educação inclusiva? Sua posição como 

material metodológico antigo e imutável auxilia ou dificulta a construção do ensino 

isonômico, com oportunidades de cada discente ter acesso igual ao conhecimento? 

Algumas perguntas não têm respostas definitivas, contudo alguns questionamentos 

são válidos para o desenvolvimento da educação. 

 A importância do livro é inegável. Não pode ser a única fonte de conteúdos 

programáticos tanto para discentes quanto docentes, mas seu valor em trazer à tona 

os assuntos chave é inquestionável. O ponto da discussão reside em como esses 

conteúdos estão sendo apresentados ao aluno. O material didático não é imutável, 

podendo e devendo se transformar e se reinventar. 

 Quanto mais estruturas diversificadas se apresentem ao discente, maior a 

acessibilidade possível a ele. Alguns pontos deste trabalho mostram que há um 

longo caminho a ser travado na conquista de direitos iguais na educação, em prol 

das pessoas com deficiência. E os livros didáticos ainda não são acessíveis ou 

inclusivos, por diversos pontos de vista. 

Encontrar um material atualizado e de gestão pública que tivesse 

disponibilidade digital, permitindo sua leitura por meio de softwares, foi um dos 

primeiros passos neste caminho. A criação de versões em PDF do livro didático (não 

em versões digitalizadas como imagem, onde não há possiblidade de leitura dos 

textos de cada página) para todas as escolhas do PNLD já seria um início. 

 Se os textos escritos ainda carecem de possibilidades de inclusão, as 

imagens estão em uma categoria ainda mais inacessível a um aluno com deficiência 

visual. De 367 imagens catalogadas neste trabalho, cerca de dez por cento 

apresentara coesão e ligação com o recurso textual adjacente. Os exemplos 

positivos citados anteriormente são exceções, considerando o número total de 

figuras. E as lacunas podem ser observadas também por alunos videntes. 

 Existe uma dificuldade na diagramação dos livros que precisa ser mais 

estudada e analisada. Algumas situações, como imagens terem textos de apoio em 

outras páginas, podem ser resolvidas simplesmente com correções na edição do 

livro. É subentendido que essa tarefa é árdua, visto as possibilidades de imagens no 
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local, a proporção entre texto e figuras que cada assunto tem, e ainda por cima a 

questão financeira, onde quanto menos páginas, maior a economia na publicação do 

livro, dificultam a solução deste problema. Contudo, problema maior está em um 

instrumento didático que não cumpre sua função em transmitir conhecimentos, em 

prol de uma formatação equilibrada e uma aparência estética atraente. 

 Um dos alicerces da áudio-descrição está na roteirização, na disciplina dos 

roteiros que, embora maleáveis com a situação apresentada, constituem um padrão 

para a ferramenta. Essas características conferem a ela uma forma de ao menos, 

ser exemplo na construção do livro didático, dando a ele coesão entre conteúdos e 

recursos visuais. 

 A maior distância entre conteúdo e figura imagética estava nas atividades e 

exercícios propostos pelo livro. Primeiro pela contradição de ser um recurso tão 

abundante no conteúdo, e tão escasso nas questões, onde cada vez mais temos 

imagens e figuras nos vestibulares, em específico o ENEM. Segundo pela 

impossibilidade do aluno de resolver os quesitos sem a informação adequada a ele, 

o que pode acarretar a problemas mais graves adiante no processo de ensino-

aprendizagem do discente. 

 Podemos elencar diversas barreiras atitudinais que são criadas ou 

perpetuadas através desta lacuna entre a figura e o que ela idealiza. Percepção de 

menos-valia, piedade, compensação, baixa expectativas. Todas elas podem ser 

nutridas no ponto em que o aluno com deficiência visual seja incapaz de resolver por 

si só a atividade. Entregar a resposta certa a ele, por pena ou por achar que a culpa 

por não alcançar o objetivo é dele ou da deficiência dele, só o distancia da 

aprendizagem. 

 O livro didático como ferramenta auxiliar de ensino, não é imutável, podendo 

se transformar e reinventar sua estrutura metodológica. E nesse ponto, as políticas 

de educação inclusiva precisam incentivar novas possiblidades e vertentes que 

tornem acessível o conhecimento a qualquer um, sem distinção. 

 Diante do leque de opções referentes a educação de pessoas com deficiência 

visual, o livro didático ideal apresentaria recursos que envolvessem os diversos 

sentidos não afetados, como o tato. Porém recursos como braile e ferramentas 

tridimensionais, por terem um custo de produção maior, acabam relegadas a 
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segundo plano, limitadas a instituições particulares ou a boa vontade de professores 

que se dediquem nessas criações. O livro didático pode muito mais que 

simplesmente esperar pelas situações. Pode ser uma vanguarda de instrumentos 

inclusivos. 

 A áudio-descrição, apesar de recente, cresce rapidamente na tentativa de dar 

aos alunos com deficiência visual instrumentos para equalizar com qualquer pessoa 

na identificação de imagens. Ao aliar texto e áudio, enriquece o estímulo sensorial, 

possibilitando inúmeros avanços na educação inclusiva. 

 Uma das palavras que tem seu uso aumentado de forma exponencial é 

empoderar. O caráter de conferir poder a alguém ou a si mesmo pode ser atrelado a 

diversos fatores, incluindo a acessibilidade. Tornar o ouvinte empoderado da 

imagem que não está a seu alcance visual é uma poderosa forma da áudio-

descrição de entrar em livros didáticos e em outras metodologias de ensino e 

aprendizagem. 

 A áudio-descrição não é única alternativa inclusiva para uso em livros 

didáticos, tampouco a melhor. Na realidade, a AD não se candidata a este posto. 

Suas particularidades e especificidades, porém, dão a ela condições de se aliar aos 

materiais de ensino, preenchendo uma lacuna na educação inclusiva de pessoas 

com deficiência visual.  
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ANEXOS 

 

Tabela 2 Como se faz uma áudio-descrição de imagens estáticas - Anexo 1 

Primeiro momento: Pesquisa e estudo 

Plano denotativo geral da 
imagem abordada; 

a. Construção lógica e coesa do texto; 

b. Atenção às palavras utilizadas como 

tradução intersemiótica.  

Segundo momento: Notas proêmias 

 
 
 
Panorama geral da imagem;  

a. Tipo (ilustração, fotografia, etc.);  

b. Contexto geográfico, se aplicável;  

c. Contexto histórico;  

d. Autoria;  

e. Notas explicativas da obra;  

f. Propriedades de imagem (dimensão, 

coloração, categoria, estilo). 

Terceiro momento: Criação do roteiro 

 
 
 
Elementos constituintes da 
imagem: 

a. Extração dos imagemas 

observados; 

b. Percepção da estética da imagem: 

beleza, feiúra, riqueza ou opulência, 

e fatores empoderativos 

relacionados a essa estética; 

c. Composição da perspectiva da 

iluminação: buscar na imagem a luz 

que o norteia 

 
 
 
 
Relações semânticas: 

a. Percepção e construção das 

relações hierárquicas do roteiro: 

b. Percepção e construção das 

relações de inclusão do roteiro: 

c. Percepção e construção das 

relações de conjunção e disjunção 

do roteiro:  

d. Percepção e construção das 

relações temporais do roteiro: 

ordem em que os elementos visuais 

devem ser áudio-descritos. 
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Tabela 3 categorias da áudio-descrição – anexo 2 

1. Categoria tema: nome da obra; contexto geográfico (onde?); contexto 
histórico (quando?); entre outros. 

2. Categoria autoria: Quem? 
3. Categoria tipo: iluminura; pintura plástica; fotografia; mapas; tabela 

(linhas; colunas;) mosaico; ilustração; gravura/ xilogravura; vitrais; 
brasões (heráldicos, esportivos, oficiais); insígnias; desenhos entre 
outros. 

4. Categoria propriedade da imagem: 
a. Colorações: vivido, opaco, brilho, contraste, nitidez, matizes 

(azulado; avermelhado; amarronzado, entre outros), preto e 
branco, negativo, negativo, nitidez, entre outros. 

b. Dimensão: retrato; paisagem; bidimensional (altura x 
comprimento); tridimensional (altura x comprimento x 
profundidade); grande, pequeno, metro, cm, mm (10 cm x 20 
cm); entre outros. 

c. Categoria estilo: pré-histórica; egípcia; grega; romana; 
bizantina; barroca; renascentista; realista; cubista; dadaísta; 
surrealista; símbolos (religioso, estatal, logotipo, logomarca); 
abstrata; concreta; entre outros. 

5. Categoria elementos constituintes: 
a. Elementos arquitetônicos e de ambiente: Construções: grega, 

barroca, moderna e outras; casa; favelas (palafitas); quarto; 
cozinha; entre outros; monumentos; torre; palácio; igreja 
(catedral, basílica, capela entre outros); chafarizes; jardins, 
calçadas; salão de festa (junina, natalina), vegetação, acidentes 
geográficos, paisagem urbana e rural e outros. 

b. Estética da imagem (empoderamento do cliente da áudio-
descrição a respeito da estética da obra): beleza, feiúra, riqueza 
e opulência. 

c. Iluminação: ensolarado; nublado; escuro; noite; entardecer; 
amanhecer. 

d. Elemento humano: 
i. Etinicidade: Negro; Branco; Indígena; Asiático. 
ii. Gênero: Masculino, Feminino. 
iii. Características fenotípicas: 

1. Características faciais: tipo de cabelo, 
sobrancelha, cílios, barba, tipos de testa, olhos, 
orelha, nariz, boca, queixo; expressões faciais 
(sorrindo, chorando, boquiaberto), etc. 

2. Características corporais: Pescoço, corpo, 
ombros, peito, barriga, braços, pernas, pés e 
expressões corporais (em pé; sentado; de ombros 
caídos, cabisbaixo, inclinado; deitado; acocorado; 
correndo; dançando; entre outros). 

3. Estatura: Alto, Baixo, Estatura media, 1,70cm. 
4. Massa corporal: gordo, magro, robusto, atlético e 

sarado. 
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5. Vestimentas, acessórios (adornos): vestido, 
chapéus, lingerie, túnica, terno, batina, turbante, 
óculos, calçados, jóias, bijuterias entre outros. 

e. Características de elementos do mundo animal 
i. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. 
ii. Classificação podal: Bípede, Quadrúpede e Outros. 

f. Natureza morta: 
i. Seres inanimados: flores, livros, taças, garrafas, jarras e 

outros. 
g. Formas geométricas: trapézio, paralelogramo, retângulo, 

quadrado, losango, paralelepípedos, cilindros e outros. 
6. Categoria de relações semânticas 

a. Perspectiva: perspectiva de um ponto de fuga, perspectiva de 
dois pontos de fuga, perspectiva de três pontos de fuga ("vista 
de pássaro"). 

b. Simetria: composição simétrica, composição assimétrica, eixo 
de simetria, marcadores de simetria. 

c. Relação de posição: frente / atrás; lado direito / lado esquerdo; 
acima / abaixo, sob e sobre, entre outros. 

d. Relação entre os elementos da imagem/ imagemas: harmônica; 
desarmônica; coesão; coerência; proporção dos elementos nas 
imagens (em relação à obra; em relação aos imagemas). 

e. Relações hierárquicas: hiperonímia (superordenada), hiponímia 
(subordinada). 

f. Relações de inclusão: holonímia (imagem independente) e 
meronímia (imagem acessória1).  

g. Relações de conjunção e disjunção: relações distintivas entre 
os atributos dos elementos. 

h. Relação temporal: ordem em que os elementos visuais devem 
ser áudio-descritos, em função de uma sequência temporal 
lógica ou organização implícita entre imagens e ou imagemas 
primeiro, depois em seguida, etc. 

 

 

                                                           
1 Acessório: Tudo que entra na composição de um quadro para melhorar o desenho principal (Lima, 

1998) 
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