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RESUMO 

ARRUDA, Luciana Maria dos Santos. “Eu quero que o vento leve a gente... lá pra 
outro país”: (E)ventos e encontros com crianças no instituto Benjamin 
Constant. 2020.  Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação. 
Universidade Federal Fluminense.  

Esta pesquisa teve como objetivo conceber a Geografia, suas expressões espaciais 
e linguagem, nas séries iniciais, com crianças cegas, de baixa visão e com 
deficiência múltipla, no Instituto Benjamin Constant (IBC). As inquietações que nos  
mobilizaram  foram as seguintes: Como essas crianças lidam com os elementos da 
cultura geográfica? Como esses elementos aparecem no seu dia-a-dia? Como 
ocorre a construção da cultura geográfica com essas crianças? A nossa 
investigação teve como ponto de partida os conceitos: lugar, paisagem e como eles 
são ofertados no contexto das séries iniciais no Instituto. A nossa base teórica foi 
orientada pela teoria histórico-cultural de Vigotski e pelos estudos de Bakhtin. 
Reconhecemos a Geografia da Infância como a linha de condução da pesquisa, por 
dialogarmos com as crianças a partir de suas espacialidades no IBC, na construção 
de uma Geografia. A metodologia empregada para o desenvolvimento dos trabalhos 
contou com um conjunto de encontros com crianças e com a presença de adultos, 
nos quais ressignificamos o nosso fazer geográfico a partir das vivências coletivas e 
colaborativas. Foram realizados, ao longo de 2018 e 2019, encontros com duas 
turmas das séries iniciais, uma de primeiro e a outra de segundo ano. O registro de 
campo foi através de fotos e filmagens.  Na turma de segundo ano, como resultado 
desses momentos, tivemos a construção de uma caixa para guardar elementos dos 
lugares preferidos das crianças a partir do livro “O menino que colecionava lugares”. 
Na turma de primeiro ano, as crianças construíram uma história sobre o vento que 
foi transformada em um livro tátil. As diferentes linguagens apresentadas na 
pesquisa possibilitaram a construção de uma forma de fazer Geografia, marcada 
não apenas pela perspectiva de uma ação pedagógica no IBC para as crianças, 
mas, sobretudo COM as crianças.  

PALAVRAS-CHAVE: Geografia com crianças cegas; Teoria histórico-cultural; 
Geografia da infância; Artefatos da cultura tátil.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÉSUMÉ  

ARRUDA, Luciana Maria dos Santos. "Je veux que le vent nous emporte... lá-bas 
dans un autre pays" :(ET)des vents et des rencontres avec des enfants dans 
l'institut Benjamin Constant. 2020. Thèse (Doctorat en Éducation) — Faculté 
d'Éducation. Université Fédérale Fluminense.  
 
Cette recherche vise à concevoir la géographie, ses expressions spatiales et 
langage dans les classes initiale de l’enseignement primaire avec des enfants 
aveugles, malvoyants et avec des handicaps multiples à l'Institut Benjamin Constant 
(IBC). Les préoccupations qui nous ont mobilisés ont été les suivantes: comment ces 
enfants gèrent-ils les éléments de la culture géographique? Comment ces éléments 
apparaissent-ils dans leur vie quotidienne? Comment se déroule la construction de la 
culture géographique avec ces enfants? Notre recherche a eu comme point de 
départ les concepts: lieu, paysage et comment ils sont proposés dans le contexte 
des classes initiales à l'Institut. Notre base théorique a été orientée par la théorie 
historico-culturelle de Vigotski, et par les études de Bakhtine, nous reconnaissons la 
géographie de l'enfance comme la ligne conductrice de la recherche en dialoguant 
avec les enfants à partir de leur spatialité à l’IBC, dans la construction d'une 
géographie . La méthodologie utilisée pour le développement des travaux a compté 
sur un ensemble de rencontres, c'est dans ces rencontres avec les enfants, et avec 
les autres adultes présents dans cet espace-temps, que nous avons re-signifié notre 
action géographique à partir des vécus collectives et collaboratives. Des réunions ont 
été réalisées avec deux classes de l’enseignement primaire, l'une étant de la 
première année et l'autre de la deuxième année, tout au long de 2018 et 2019. Les 
notes de terrain ont été à travers des photos et des filmages. Dans la classe de 
deuxième année, comme résultat de ces moments, nous avons eu la construction 
d'une boîte pour garder des éléments des lieux préférés des enfants à partir du livre 
"Le petit garçon qui collectionnait des lieux". Dans la première classe, les enfants ont 
construit une histoire sur le vent qui a été transformée en un livre tactile. Les 
différents langages présentées dans la recherche ont permis de construire une 
manière de faire de la géographie, marquée non seulement par la perspective d'une 
action pédagogique à l’IBC, rien que pour les enfants, mais surtout AVEC les 
enfants. 

MOTS CLÉS: Géographie avec des enfants aveugles, Théorie historico-culturelle, 
Géographie de l'enfance, Artefacts de la culture tactile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN  

ARRUDA, Luciana Maria dos Santos. "Quiero que el viento nos lleve ... allí a otro 
país": (E) vientos y reuniones con niños en el instituto Benjamin Constant. 
2020. Tesis (Doctorado en Educación) - Facultad de Educación. Universidad Federal 
Fluminense. 
 

Esta investigación tiene como objetivo concebir la Geografía, sus expresiones 
espaciales y los lenguajes en los grados iniciales con niños y niñas ciegas, de baja 
visión y con discapacidad múltiple del Instituto Benjamín Constant (IBC). Las 
preguntas que orientaron esta investigación fueron las siguientes: ¿cómo esos niños 
y niñas lidian con los elementos de la cultura geográfica? ¿Cómo esos elementos 
aparecen en su día a día? ¿Cómo se da la construcción de una cultura geográfica 
por parte de los niños y niñas? Nuestra investigación tuvo como punto de partida los 
conceptos: lugar, paisaje y como ellos son ofrecidos en el contexto de los grados 
iniciales en el Instituto. Nuestra base teórica fue orientada desde la teoría histórico – 
cultural de Vigotski y en los estudios de Bakhtin, reconocemos la Geografía de la 
Infancia como la línea que conduce la investigación porque dialogamos con los niños 
y niñas a partir de sus espacialidades en el IBC, en la construcción de una 
Geografía. La metodología empleada para el desarrollo de los trabajos, se dio a 
través de un conjunto de encuentros con los niños y niñas y con los adultos 
presentes en ese espacio – tiempo que re-significamos en nuestro hacer geográfico 
a partir de las vivencias colectivas y colaborativas. Fueron realizados encuentros con 
dos grupos de los grados iniciales, un grupo de primero y otro de segundo año a lo 
largo del 2018 y 2019; el registro de campo se hizo a través de fotos y filmaciones. 
En el grupo de segundo año como resultado de esos momentos se construyó una 
caja para guardar elementos de los lugares preferidos por los niños y niñas a partir 
del libro “El niño que coleccionaba lugares”. En el grupo de primer año los niños y 
niñas construyeron una historia sobre el viento que fue trasformado en un libro táctil. 
Los diferentes lenguajes presentados en la investigación posibilitó la construcción de 
una forma de hacer Geografía, marcada no apenas por la perspectiva de una acción 
pedagógica en el IBC, solamente para los niños y niñas pero, sobre todo CON los 
niños y niñas. 
  
Palabras Clave: Geografía con niños y niñas ciegas, Teoría Histórico – Cultural, 
Geografía de la Infancia, Artefactos de la cultura táctil. 
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E bem que viu o bem-te-vi 
A sabiá sabia já 

A lua só olhou pro sol 
A chuva abençoou 

O vento diz "ele é feliz" 
A águia quis saber 

Por quê, por que, pourquoi será 
O sapo entregou  

Ele tomou um banho d'água fresca 
No lindo lago do amor 

Maravilhosamente clara água 
No lindo lago do amor 

Lindo Lago do Amor 
Gonzaguinha 
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1. O INÍCIO DE TUDO  

 

Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim    
que dou meu desconhecido, e ao escrever me 
surpreendo um pouco, pois descobri que tenho 
um destino (LISPECTOR, 1993, p. 29). 

  

         Para iniciar esta pesquisa, apresento o meu percurso, contando como 

cheguei ao magistério, como me transformei em professora, como a Educação 

Especial entrou na minha vida e como minhas histórias e geografias de vida se 

encontram com o tema desta pesquisa. Assim como Clarice Lispector, descobri que 

tinha um destino, não um destino pré-traçado, como é comum nas lógicas cotidianas 

de nossa existência, mas um destino forjado pelos espaços e tempos.   

       Por mais que procure, não encontro, nas lembranças, em definitivo, os 

motivos que me levaram a ser o que sou hoje, pois sou a soma de tudo o que vivi, 

estou impregnada de tudo que aprendi e de todos os encontros pela estrada da vida. 

Todos foram responsáveis pela minha construção, pela construção desta professora. 

Dizer com convicção que esse era o meu destino, sinceramente, nunca foi minha 

pretensão. Talvez, por mais que achasse que um dia não seria professora, fui 

surpreendida e, assim, o curso da minha história totalmente modificado.  

        Buscar na memória os acontecimentos vividos na minha trajetória de vida me 

leva a refletir e a trazer para o presente as experiências, os encontros e os 

desencontros que me constituíram como ser histórico social, único nas relações 

estabelecidas naquele espaço tempo. Essa trajetória, na qual se entrecruzam outras 

histórias de vidas, foi sendo criada a partir de encontros. Lembro-me das palavras 

de Guimarães Rosa, em seu conhecido texto “Grande Sertão Veredas”: 

Compadre meu Quelémem sempre diz que eu posso aquietar meu 
temer de consciência, que sendo bem-assistido, terríveis bons 
espíritos me protegem. Ipe! Com gosto... Como é de são efeito, ajudo 
com meu querer acreditar. Mas nem sempre posso. O senhor saiba: 
eu toda a minha vida pensei por mim, forro, sou nascido diferente. Eu 
sou eu mesmo. Divêrjo de todo mundo... Eu quase que nada não sei. 
Mas desconfio de muita coisa. O senhor concedendo, eu digo: para 
pensar longe, sou cão mestre - o senhor solte em minha frente uma 
idéia ligeira, e eu rastreio essa por fundo de todos os matos, amém! 
(ROSA, 2001, p. 31). 
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Desconfiando, narro! Eu não nasci no Rio de Janeiro, assim como meus dois 

irmãos, nasci em Teresina, capital do Estado do Piauí, sou a filha do meio. Cheguei 

ao Rio de Janeiro com dois anos de idade, em fevereiro de 1976, com minha mãe, 

minha avó materna, uma prima, um irmão e uma irmã, com diferenças de idade de 

um ano. Meu pai, como a maioria dos nordestinos nos anos de 1970, veio para o 

sudeste em busca de uma melhor qualidade de vida. Logo que conseguiu um 

emprego e uma moradia, mandou buscar a família e passamos a viver no bairro de 

Parada de Lucas, na zona norte do Rio, mais exatamente na favela Parque Jardim 

Beira Mar, que não é um morro – como é comum no imaginário brasileiro ao se falar 

nessas formas de moradia nessa cidade fluminense - e, sim, uma favela plana.  

             Figura 01: Mapa político do Piauí 

 
Fonte: https://todaatual.com/wp-content/uploads/2014/04/mapa-01.gif 
 

AD: Foto colorida do Estado do Piauí com destaque para a capital Teresina e os demais       
municípios que o compõe.  
 

                        Figura 02: Mapa político do Rio de Janeiro 

 
Fonte: http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/div_poli/maparj2018.png 

 

AD: Foto colorida do estado do Rio de Janeiro. Com destaque para a capital: Rio de Janeiro e o 
Bairro de Parada de Lucas. 
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Naquela época, as moradias eram feitas de madeira1, as ruas eram de barro, 

com a energia elétrica e o abastecimento de água precários (algumas vezes 

precisávamos carregar água e a energia era fraca). A nossa casa possuía um 

quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro que ficava fora da casa. Recordo que 

essa casa era localizada em um terreno de tamanho considerável e possuía um 

quintal em volta com uma árvore no qual brincava muito com meus irmãos. Com 

muita dificuldade, meu pai conseguiu construir uma casa de alvenaria e ficamos sem 

o quintal, o que nos possibilitou brincar mais com os amigos na rua.   

Figura 03: Favela de Parada de Lucas 

 

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=fotos+da+favela+de+Parada+de+Lucas&tbm=isch&sour 
 
AD: Foto em preto e branco de uma favela. Em primeiro plano telhado de amianto, ao fundo, uma 
extensa área de casas próximas umas das outras.  

 
Essa e a maioria das favelas não viviam momentos de grande violência como 

os que assistimos hoje. Na verdade, existia até certa segurança e as redes de 

cuidados entre os moradores eram algo comum. Acredito que, pelo fato de ser 

criança e não prestar atenção nos adultos, a minha infância foi muito feliz, com 

muitas brincadeiras nas ruas, na casa de amigos, com conversas no portão, frutas 

roubadas nas árvores. Sentíamo-nos seguros nesse lugar. Era uma época em que 

todos se conheciam, época dos encontros marcados para as brincadeiras, das 

disputas entre as crianças de cada rua, de cada beco (viela). Era engraçado como 

nos referíamos aos colegas como a Andréia da rua São Miguel, fulano da rua tal. A 

geografia localizava as pessoas, espacializava nosso existir, como coloca Lopes 

(2006, p. 110): “toda criança é criança de um lugar. Do mesmo modo, toda criança é 

                                                           
1 Casas de madeira que receberam o nome de barracos, com coberturas de telhas ou zinco. 
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criança em algum lugar”. Aquele espaço, com suas nuances geográficas, era o meu 

lugar.  

A história oral foi muito importante para que eu recordasse muitos desses 

relatos que aqui descrevo, principalmente os relatos dos meus pais que 

rememoraram acontecimentos que marcaram períodos de dificuldades, mas também 

de muitas alegrias. Os finais de semana eram marcados por passeios na casa de 

minha tia por parte de pai, na Quinta da Boa Vista e na praia do Flamengo. Esses 

passeios foram marcantes por nos proporcionarem lembranças memoráveis. 

Quando era o domingo de ir à praia do Flamengo, minha mãe preparava comida 

com antecedência, pois saímos muito cedo para pegar o trem e descer na Central 

do Brasil. Por incrível que pareça, andávamos a pé da Central até a praia, um 

percurso de aproximadamente 6 a 7 km (passava pelo centro, Largo da Carioca, 

Candelária, igreja do Outeiro da Glória). Hoje esse trajeto ficou mais fácil de ser 

percorrido com o metrô e mais linhas de ônibus existentes para a população, mas a 

condição de andante daquela época nos permitia acessar e viver o espaço urbano 

com muitas intimidades: o corpo se encontrava com as geografias e histórias da 

cidade do Rio de Janeiro, com seu centro e bairros tradicionais. Era uma diversão, 

porque muitas famílias faziam a mesma coisa e, no final da tarde, retornávamos 

para casa. 

Quando o passeio era para a Quinta da Boa Vista2, minha mãe realizava o 

mesmo processo de preparar a alimentação com antecedência. Falávamos que 

iríamos fazer um piquenique, assim como muitas famílias naquela época. Brincava o 

dia todo com meus irmãos, voltando, no final do dia, para casa. 

Durante um período da minha vida, influenciada principalmente por meu pai, 

que havia sido jogador de futebol em nossa terra natal, pensei que seria atleta. 

Lembro que na escola me identificava com as aulas de Educação Física. Isso 

chegou ao ponto de participar de campeonatos na modalidade de atletismo pela 

escola. Porém, as dificuldades financeiras impostas pela vida foram o impedimento 

para continuar com esse sonho. 

A escola sempre teve papel de destaque. Devido aos meus pais não terem 

tido a oportunidade de terminarem seus estudos, eu e meus irmãos éramos sempre 

                                                           
2 A Quinta da Boa Vista, localizada no bairro de São Cristóvão no Rio de Janeiro é um dos maiores 

parques urbanos da cidade, com cerca de 155 mil metros. Recebe frequentadores de todas as idades 
que aproveitam a ampla área verde para a prática de esportes durante todos os dias da semana. 
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lembrados de que o estudo iria nos levar a ter um futuro melhor, diferente da 

realidade em que vivíamos. Como crescemos em um lugar muito difícil em todos os 

sentidos, meus pais insistiam com o discurso de que só teríamos uma melhor 

condição de vida, se estudássemos. Essa ideia permeou o nosso cotidiano até o fim 

do Ensino Médio. Não que a escola fosse ruim, pelo contrário, gostávamos de estar 

nela. Sei que em alguns momentos não pensava realmente em estudar, mas os 

colegas, as brincadeiras, a merenda (que era ótima) nos faziam querer e gostar de ir 

à escola. 

 

Figuras 04 e 05: Fachada e pátio interno da Escola Municipal Cardeal 

Câmara 

              
    
Fonte: 

https://www.google.com.br/search?tbm=isch&sa=1&ei=F3LLW4T8MfCH5wLn1YLICg&q=fotos+da+es
cola+municipal+Cardeal+Câmara&oq=fotos+da+escola+municipal+Cardeal+Câmara 

 
AD: Duas fotos coloridas de uma escola.  Na primeira, há um muro com portão. Ao fundo, a fachada 
com térreo e dois andares da escola. Na segunda, há um pátio interno com bancos de cimento, 
coqueiros e janelões de vidro. 

 

                    Figuras 06 e 07: Fotos tiradas na escola 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 
 

AD: Duas fotos em preto e branco da pesquisadora Luciana Arruda criança. Ela é morena. Na 
primeira está com os cabelos presos em duas Maria Chiquinha e veste uniforme escolar. Atrás dela, 
as bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro. Na segunda está sentada e tem cabelos pretos curtos. 
Está com um braço direito na horizontal e o esquerdo sobre ele.  
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A lembrança que tenho da época em que estudei é de que gostávamos de 

frequentar a escola3, pelo que ela nos oferecia.  Nós, alunos, tínhamos muita 

consideração e carinho pelos professores. Citando alguns exemplos: o professor de 

Educação Física e, na época, árbitro de futebol, José Roberto Wright. Sua prática 

consistia, sobretudo, em incentivar muito os alunos a participar dos campeonatos. 

Assim como a professora de Ciências, cujas provas eram as mais difíceis e 

raramente algum aluno tirava dez. A despeito disso, ela e a professora de História 

eram as mais queridas da escola porque sempre conversavam com os alunos e 

também nos davam atenção. 

A professora de Geografia simplesmente nos mandava ler o capítulo do livro 

em silêncio e responder ao questionário. Não podíamos tirar as dúvidas e sua fala 

era sempre muito ríspida. Não tenho boas recordações das aulas dessa disciplina, 

nem no Ensino Médio, uma vez que o professor tinha o mesmo comportamento e a 

mesma didática que a outra professora.  

Durante todo meu Ensino Médio, já estava no mercado de trabalho. Nesse 

período, trabalhava em uma empresa do ramo gráfico. Dois anos após o término do 

Ensino Médio, fui fazer um cursinho pré-vestibular; já que o ensino nas escolas 

públicas do Rio naquela época já não oferecia “base” para entrar em uma 

universidade pública. Comecei o curso querendo seguir a carreira de Ciências 

Sociais. No decorrer do ano, um professor de Geografia me chamou a atenção pela 

maneira como ensinava. Apesar da correria que é um cursinho, o modo como 

tratava os assuntos e dialogava com os estudantes nos levava a refletir, a discutir. 

Isso provocou a mudança na minha opção de que carreira seguir. Recordo que 

algumas vezes na minha infância brincava de escola com meus irmãos e colegas da 

rua, mas não a ponto de ter escolhido, naquela época, já ser professora. Realmente, 

a certeza do magistério desenvolveu-se com meu professor, durante as aulas de 

Geografia no cursinho. 

No segundo semestre de 1994, ingressei no curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especificamente na 

Faculdade de Formação de Professores (UERJ – FFP). Logo nos primeiros 

semestres, descobri que a Geografia acadêmica era muito diferente do que 

                                                           
3 Estudei no Centro Interescolar Cardeal Câmara, uma escola municipal diferenciada por oferecer 

outras disciplinas no contraturno, ligadas às aptidões de cada um, além de esportes, pinturas. 
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acreditava conhecer. Comecei a fazer as pesquisas de campo, os trabalhos em 

grupo, as leituras de textos que não conhecia. Foram as matérias da Educação que 

trouxeram sentido maior a mim sobre a profissão docente. Nos últimos semestres, 

ainda não havia feito estágio em escolas, somente as aulas da prática de ensino.  

No início, o medo impedia que eu começasse a lecionar e a questionar: será que era 

isso que eu queria? Servia mesmo para ser professora? 

      A minha formatura ocorreu no segundo semestre de 1998.  Somente em julho 

do ano 2000 surgiu a oportunidade de começar a lecionar. Só que, para a minha 

surpresa, seria em um curso preparatório para a certificação do Ensino Médio 

(antigo 2º Grau). Mais surpresa ainda por se tratar de deficientes auditivos (Casa de 

Cultura do Silêncio), visto que, no curso de Geografia, não havia nenhuma formação 

para o trabalho com alunos com deficiência. O processo de seleção seria uma 

prova-aula cujo tema eu poderia escolher. Como não conhecia libras, um intérprete 

participou da aula. Acredito que o medo do novo, a curiosidade e a vontade de 

experimentar o que era lecionar me motivaram na preparação e na aula que 

ministrei. Fui aprovada na seleção e comecei a lecionar nesse curso. As aulas eram 

duas vezes na semana em duas turmas. Sempre que podia, solicitava aos alunos 

que me ensinassem os sinais. Comecei a observar que os próprios alunos também 

tinham interesse em ensinar à professora.  

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a 
alguém (FREIRE, 2011, p. 25). 

 
      No final daquele ano, já havia aprendido os sinais básicos para a comunicação, 

palavras como: meu nome (na verdade, eles, alunos, escolhem um sinal para 

representar cada pessoa), obrigada, água, professora, boa noite e outras. Para a 

minha surpresa, obtive a informação que o Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES) estava com as inscrições abertas para a contratação de professores, 

incluindo a disciplina de Geografia. Participei do processo seletivo e fui aprovada. 

Seriam dois anos de contrato (2001/2002) em que eu teria a oportunidade de ter um 

contato maior com alunos com deficiência auditiva. 

         Figuras 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14: O nome Luciana escrito em libras 
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  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018)  
 
AD: Fotos coloridas de sete antebraços com destaque para as mãos que representam LIBRAS.  Cada 
foto apresenta uma letra do nome da professora: LUCIANA. 

 

       Foi no INES que percebi que gostava muito de trabalhar com esse público. 

Procurava cada dia mais aprender a libras e a melhor forma de ensinar esses 

alunos, descobrindo um universo muito específico dessa deficiência (a necessidade 

de o professor falar de frente para o aluno, para ele fazer a leitura labial, utilizar 

recursos visuais como: fotos, desenhos, maquetes). As aulas no primeiro ano 

aconteceram sem a participação do intérprete. Foi um grande desafio, pois era um 

número maior de turmas, de alunos. Utilizava-se a libras diariamente. Os alunos, 

sempre tão rápidos em suas conversas, e eu buscando entender se eles estavam 

com dúvidas. Eu prestava muita atenção nas orientações dos professores, fator 

muito importante para entender as dificuldades dos alunos. 

        No segundo ano, a conexão com os alunos era maior e as dificuldades iniciais 

haviam sido superadas. O intérprete passou a estar presente nas aulas, no entanto, 

em alguns momentos, não havia mais a necessidade de sua presença devido à 

interação entre nós. Foi durante esses dois anos no INES que entendi que lecionar 

realmente era a minha profissão, tendo sido muito importante descobrir isso 

trabalhando com Educação Especial. 

        Com o término do meu contrato, fui à busca de um novo emprego. Acabei 

sendo indicada para lecionar em uma escola bilíngue particular, o Instituto Nossa 

Senhora de Lourdes (INOSEL), onde trabalhei durante os anos de 2003 e 2004. 

Nessa escola, estava inserido, em turmas regulares, um grande número de alunos 

surdos. O termo escola bilíngue é definido porque, no cotidiano da escola, a libras é 

utilizada, assim como o português. É importante também informar que, como alunos 

ouvintes aprendiam a libras com os alunos surdos, essa língua tornou-se um agente 

facilitador da interação entre eles. 

        Trabalhar no INOSEL fez com que eu sentisse novamente o medo do novo, já 

que teria alunos “ditos normais” em minhas aulas. Soa até de maneira estranha. 

Como uma professora sentia dificuldade em lecionar em uma classe que também 

teria alunos ouvintes? Como deveria ser a aula? Acredito que esse medo fosse 

normal, pois, até aquele momento, os meus alunos sempre tinham deficiência 
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auditiva e, de repente, encontrava uma escola que atendia a diferentes públicos. A 

pergunta era inevitável: a deficiência estaria onde? 

        Foi a partir desse questionamento que comecei a desenvolver a ideia de 

trabalhar com materiais concretos, pois eles me criavam a sensação de 

materialidade dos conteúdos estudados. Entre esses materiais, as maquetes criadas 

pelos próprios alunos, divididos em grupos heterogêneos, foram minha escolha. 

Assim, ao mesmo tempo em que era trabalhado o conteúdo, as maquetes 

funcionavam como concretização do que fora estudado. Citarei dois exemplos: o 

primeiro referente a uma turma de 6º ano (antiga 5ª série) que construiu um vulcão, 

tendo sido trabalhada toda a sua estrutura e, em seguida, simulado uma erupção. 

Pode parecer uma experiência normal, mas, com alunos surdos, ela tornou muito 

mais amplo o conceito de vulcanismo. A outra atividade foi desenvolvida em uma 

turma de 7º ano (antiga 6ª série), em que construímos um mapa do Brasil gigante, 

para a feira da cultura cujo tema eram as regiões do Brasil. Na construção desse 

mapa, foi possível trabalhar algumas regiões do Brasil, suas características físicas, 

população, economia, entre outros assuntos. Os alunos ajudavam uns aos outros no 

decorrer da atividade. A culminância do projeto foi a exposição do mapa na abertura 

da feira da cultura.  

No final do ano letivo de 2004, saí do Instituto Nossa Senhora de Lourdes, 

pois fui convocada pelo Estado para lecionar em Nova Iguaçu. No ano de 2004, 

concomitantemente ao INOSEL, lecionei em uma escola particular, no Centro 

Educacional (2004/2005). Classifico essa experiência como o encontro com a 

realidade do que é trabalhar com alunos da rede regular. Apesar de as turmas do 

Centro Educacional serem pequenas, tive que aprender a ter controle dessas 

classes. No início, isso parecia ser algo impossível, mas as experiências que passei 

no INOSEL, de certa forma, me tranquilizavam quando os medos e as dúvidas 

ameaçavam surgir. O trabalho desenvolvido nessa escola também foi baseado na 

construção dos conceitos pelos alunos. A construção de um mapa da Grécia 

focalizando as principais características econômicas, sociais e físicas foi a pauta do 

trabalho apresentado pelos alunos no ano da Olimpíada em Atenas. 

          No ano de 2005, continuei com o meu trabalho no Centro Educacional. Em 

paralelo, trabalhar na Rede Estadual do Rio de Janeiro foi desafiador, pois pude 
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constatar o que, de fato, é trabalhar com turmas de 45 a 50 alunos, ou seja, com 

uma realidade completamente diferente da que estava acostumada a lidar. 

     Trabalhar no Estado me deu a real dimensão do que é a escola pública 

brasileira: a docência não se restringe ao conteúdo, mas envolve todas as relações 

que ocorrem no espaço escolar. Assim, procurei sempre trabalhar a autoestima dos 

alunos, procurando orientá-los para acreditar que, através do estudo, a vida pode 

melhorar. Com certeza, o primeiro ano foi o mais difícil, pois muitos foram os 

desafios: adaptar-me à escola, conhecer os alunos, conquistar o respeito do corpo 

docente e dos discentes, entender a dinâmica da escola e as dificuldades sociais 

enfrentadas por todos. Sem dúvida, existiram momentos em que era muito difícil 

conseguir desenvolver algum trabalho e atividade que me motivassem. O desânimo, 

a falta de perspectivas, os problemas familiares dos alunos, que refletiam nas aulas, 

a falta de um conhecimento prévio dos assuntos por parte dos alunos, todos esses 

fatores interferiam nas ações ocorridas nas aulas.   

       Dos diversos trabalhos desenvolvidos nessa escola, destaco um que foi muito 

interessante devido à interdisciplinaridade entre Geografia e História. Os alunos das 

turmas do 8º ano teriam que pesquisar a história do bairro em que viviam. Como a 

maioria residia em Vila de Cava, local onde ficava a escola, esse foi o lugar 

escolhido.   A primeira atividade do trabalho era fazer um levantamento histórico do 

bairro junto à Prefeitura de Nova Iguaçu, buscando fotos antigas do lugar, 

identificando as principais atividades que existiam naquela época e um mapa antigo 

do bairro.  

       Em um segundo momento, identificar, em um mapa atual, todos os elementos 

que estavam presentes nas informações coletadas pelos alunos no passado do 

bairro. A culminância do projeto foi a apresentação de um mapa atualizado 

produzido pelos alunos. Nesse mesmo ano, resolvi voltar a ter contato com a 

Educação Especial e fui aconselhada a fazer um curso de braille para ampliar os 

meus conhecimentos, visto que, a qualquer momento, poderia estar surgindo uma 

oportunidade de trabalhar novamente com esse público. 

       Fiz o curso de braille no primeiro semestre de 2005 no projeto Rompendo 

Barreiras, na Faculdade de Letras – UERJ. No final desse ano, foram abertas as 

inscrições para o processo seletivo para professor titular na disciplina de Geografia 

no Instituto Benjamin Constant (IBC), que é uma escola federal de referência 
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nacional na área de deficiência visual. O curso de braille foi exigido como um dos 

pré-requisitos. 

       Participei do processo seletivo e fui aprovada. Comecei a lecionar no IBC no 

ano de 2006 para turmas do 6º ao 9º anos, dobrando a jornada com a escola pública 

estadual. Uma nova etapa profissional começava. Trabalhar com alunos com 

deficiência visual (cegos e baixa visão) criou uma grande expectativa do que estava 

por vir. Conquanto não sentisse medo, como em períodos anteriores, sentia que um 

novo desafio estava começando, em um universo completamente diferente dos 

quais eu havia trabalhado. Esse novo estimulava a procurar novas metodologias. 

        Essas novas metodologias consistiam em trabalhar conceitos como: 

paisagem, espaço geográfico, formas de relevo, entre outros, através de materiais 

táteis, mapas táteis, os quais passei a conhecer no IBC e que constituem um 

material de suma importância no processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

primeiro ano, trabalhei como voluntária na surdocegueira, outra perspectiva da 

Educação Especial. Passei a conhecer toda a dinâmica de funcionamento do IBC. 

Além do meu trabalho como professora do Ensino Fundamental – 2ª fase, de 2006 

até 2013, fui coordenadora da área de Geografia, função na qual auxiliei professores 

da 1ª fase na elaboração de provas, nas aulas, na produção de materiais como 

maquetes e nas suas dúvidas quanto ao conteúdo. 

         Busquei, ao longo desses anos lecionando no Instituto Benjamin Constant, 

trabalhar os conteúdos da Geografia de forma que os alunos cegos e de baixa visão 

construíssem esse conhecimento através das experiências multissensoriais, em que 

os outros sentidos fossem utilizados. Pesquisas realizadas com músicas, vídeos, 

saídas de campo, tudo contribuía para uma melhor compreensão da disciplina. 

         Também prestei consultoria na Divisão de Desenvolvimento e Produção de 

Material Especializado (DPME) na produção de mapas táteis, na adaptação de livros 

didáticos de Geografia para serem distribuídos para a rede regular de ensino. 

Atualmente, leciono somente no Instituto Benjamin Constant, tendo me desligado da 

Rede Estadual de Ensino no 1º semestre de 2009.            

         Muitos professores têm a curiosidade de saber como é lecionar para alunos 

com alguma deficiência. Sempre lhes respondo que é simples, “é só tratá-los como 

você gostaria de ser tratado”.  Percebo que muitos não entendem quando recebem 
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essa resposta. Considero meus alunos capazes de aprender como qualquer outro 

aluno. Basta eu querer e fazer com que isso aconteça. 

          Acredito que essa resposta seja devido ao fato de sempre ter trabalhado 

com esse público e nunca os tratar como diferentes de outros alunos e, ao mesmo 

tempo, por reconhecer que as diferenças são as singularidades que formam todos 

nós.  O fato de serem surdos, cegos, baixa visão, deficiência múltipla ou surdocegos 

não é indicativo de que são inferiores cognitivamente. Pelo contrário, a experiência 

de todos esses anos me comprova que é possível, sim, todos, serem incluídos na 

sociedade. Penso que o professor necessita construir uma relação de confiança, de 

respeito, de diálogo com seus alunos. O professor precisa estar envolvido 

emocionalmente com esses, precisa estar pronto para conhecer e entendê-los, 

independentemente de terem deficiência. Muitos precisam somente de ser ouvidos. 

O meu entusiasmo foi o combustível necessário para que a forma com que o ensino 

de Geografia na instituição de certa maneira mudasse. Acredito que o meu 

envolvimento com os professores que compartilhavam das mesmas ideias também 

foi um fator muito importante.  

           Durante todo o meu percurso como professora de Geografia, ensinei 

alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental. Como todas as minhas experiências 

e referências de como ensinar adquiri com esses alunos, todo o processo de 

aquisição dos conceitos geográficos, de certa forma, estavam neles (alunos). Vindos 

das séries iniciais, acostumei-me a ouvir que esses conceitos já eram trabalhados 

com eles desde pequenos. 

           Pensando dessa maneira, acabei colocando toda responsabilidade nas 

professoras do 1º segmento, responsabilizando-as, não raro, pelo fato de essas 

crianças não gostarem das aulas de Geografia, pesando contra elas o fracasso de 

eles, muitas vezes, não compreenderem por que precisavam aprender Geografia, já 

que, na sua percepção, não precisariam dessa disciplina para nada em suas vidas. 

            Desmistificar esse pensamento foi um trabalho muito árduo e que valeu a 

pena, principalmente com os alunos cegos e com baixa visão do IBC. No ano de 

2009, fui professora de uma turma de 8º ano que não se identificava nem um pouco 

com a disciplina. Procuravam, a todo o momento, atrapalhar e dificultar o andamento 

da aula.  Um certo dia, parei tudo e perguntei para a turma o que eles esperavam 

que a Geografia pudesse contribuir para a vida deles. Foi quando um aluno me 
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respondeu: “Professora, sinceramente, eu acho que a Geografia não vai ajudar em 

nada na minha vida, por isso que eu não gosto dessa matéria. Na verdade, eu nem 

sei para que precisamos dessa aula”. 

            Nesse momento, refleti e comecei a pensar como, de fato, para eles, 

pessoas cegas e com baixa visão, a Geografia poderia contribuir verdadeiramente 

para as suas vidas. Foi quando eu indaguei qual seria seu sonho para o futuro. Ele 

me respondeu que gostaria de ser músico. Quando ouvi sua resposta, falei:  

Ser músico envolve apresentações e shows em diversos lugares. 
Dessa maneira, um mapa tátil seria muito importante para a sua 
localização. Mas, se você for um músico muito, mas muito famoso, 
irá provavelmente viajar para muitos países, e então, além do mapa 
tátil o conhecimento sobre esses lugares irá ajudá-lo no fato de 
compreender a dinâmica desses lugares e as culturas das pessoas 
que ali vivem. A Geografia contribui desse modo e de outras 
maneiras na sua vida. Ela sai da sala de aula e nos permite nos 
conhecermos e o mundo que está ao nosso redor. 

 
 Concordando comigo e me dando razão, ele perguntou, com a cabeça 

abaixada: “Mas por que nunca nos falaram isso?” Respondi-lhe com outra pergunta: 

“Vocês algum dia perguntaram”?   

     A vivência com essa turma modificou, em alguns aspectos, o meu modo de 

lecionar, permitindo que eu buscasse caminhos que os fizessem compreender o 

quanto a Geografia contribui para as nossas experiências de vida e também nos 

permite conhecer e modificar o mundo.  

     Com essa turma, desenvolvi um projeto de gincana cultural com elementos da 

Geografia em que os alunos produziram poemas, músicas, apresentaram elementos 

de diversas culturas. Pudemos, assim, construir um caminho que permitiu o encontro 

dessa turma com a Geografia que encontrou ressonâncias em suas vidas.  

      Então, comecei a pensar nas minhas leituras, ainda que muito incipientes, de 

obras diversas da perspectiva histórico-cultural, procurando entender como poderia 

desenvolver outras metodologias e compreender que o aluno aprende na interação 

com o outro e com o meio. Assim, assumia, como minha responsabilidade, o fato de  

que deveria mudar a realidade desses alunos, trazendo elementos que lhes 

possibilitassem outra leitura da Geografia e da vivência do ser humano no mundo. 

Tudo isso me levou a novas descobertas na Geografia. 

      Nesse movimento fui me modificando, pois essas inquietações me 

acompanharam durante um bom tempo. Essa busca de trazer novas contribuições 
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para a Geografia ensinada no IBC, proporcionando para esses alunos outras 

vivências, me impulsionou para outros caminhos. Encontrei um porto seguro nos 

materiais táteis desenvolvidos em conjunto com os estagiários de diversas 

universidades que desenvolviam pesquisas sob a coordenação de Geografia e 

também de materiais desenvolvidos na Divisão de Desenvolvimento e Produção de 

Material Especializado (DPME). 

      Pensando assim, fui para o mestrado na busca de construir uma pesquisa 

que englobasse muitas das experiências que tivera no IBC. Fui aprovada para o 

mestrado em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2012, na 

linha de pesquisa em Ensino de Geografia.  Nesse período, refleti sobre os materiais 

produzidos na Geografia para alunos com deficiência visual, muitos voltados para a 

cartografia tátil, destinado a alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano). 

      Na pesquisa empreendida no mestrado, foram muito importantes as 

informações analisadas para construir a história da Geografia no IBC, observando 

que, de fato, os primeiros mapas táteis que chegaram ao Brasil foram para o Rio de 

Janeiro auxiliar nas aulas de Geografia no Imperial Instituto de Meninos Cegos.  

Posteriormente, já no século XX, o desenvolvimento e a produção desses materiais 

se deram no próprio IBC. 

 

   Figuras 15, 16 e 17: Materiais táteis 

    
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas de maquetes. A primeira destaca uma escultura de um mapa da América do 
Sul assentado sobre uma base horizontal. A segunda apresenta um morro com vegetação espessa 
na base inferior, rochas na parte central e pouca vegetação na parte superior. No topo, a escultura do 
Cristo Redentor com os braços abertos. A terceira apresenta um Globo Terrestre com mares na cor 
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azul e continentes na cor verde. Ele está apoiado sobre um tubo cilíndrico e uma base redonda fixa 
ao chão.  

      Também foi importante destacar nessa pesquisa o que já havia sido 

construído, na cartografia tátil, nos estudos de Vasconcellos (1993), Sena (2008), 

Venturini (2009), Nogueira (2009). Na cartografia escolar, dialogamos com Castellar 

(2007), Kozel ((2007), Lessann (2011). Sobre o conceito de paisagem, trabalhamos 

com Cosgrove (1998), Dardel (2011), Santos (1996) e topofilia com Tuan (2012). 

      Na minha dissertação de mestrado (ARRUDA, 2014), o objetivo da pesquisa 

foi o uso de materiais didáticos sensoriais na construção do conceito de paisagem e 

como esses materiais podem ajudar o docente no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos cegos. Baseada em uma vivência sensorial, foi possível a 

construção do conceito de paisagem por meio de texturas, aromas, sons, sendo 

necessário, então, explorar o tato, o olfato, a audição presentes nos materiais 

desenvolvidos, que foram: mapas mentais do trajeto casa-escola, tendo sido 

produzidos mapas táteis desse trajeto; fotografias de paisagens das quais que foram 

feitas audiodescrição; e uma maquete multissensorial de um recorte da paisagem do 

IBC. 

      Essas experiências didático-pedagógicas foram importantes naquele 

momento para apresentar que o professor deve, sim, trabalhar com outras 

metodologias que favoreçam o aprendizado desses alunos, contribuindo para que 

eles possam refletir sobre a sua realidade e o mundo ao seu redor. 

      Nessa pesquisa foi discutido o conceito de multissensorialidade de Soler 

(1999) que acabou se constituindo como um dos pontos principais da investigação. 

Essa didática viabiliza trabalhar não só com crianças cegas, mas também com 

crianças sem deficiência, proporcionando uma interação com todos os alunos. Isso 

possibilita, de alguma forma, a inclusão desses alunos, visto que essa didática pode 

ser aplicada na rede regular de ensino. 

      Ao final do mestrado, percebi que o resultado da pesquisa fora muito válido 

para os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental do IBC, ao ponto de a 

maquete multissensorial ser utilizada não somente nas aulas de Geografia, mas 

também de outras disciplinas e em outras atividades. Isso comprovava o quanto fora 

importante acreditar que o resultado desse trabalho seria positivo para os alunos.  

     Com o fim do mestrado, comecei a refletir sobre sair da minha zona de 

conforto e iniciar estudos sobre a Geografia nas séries iniciais. Esse pensamento 
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vem me acompanhando desde o meu início no IBC, desde quando orientava as 

professoras sobre os conteúdos, sobre os instrumentos de avaliação e ajudava a 

solucionar alguns problemas que dificultassem as professoras cegas nas aulas de 

Geografia. Responsabilizar as professoras e não compreender a realidade das 

séries iniciais seria uma atitude muito egoísta. Observava as crianças em seus 

deslocamentos no IBC, indo para o refeitório, nas aulas de Educação Física, nas 

apresentações no teatro. Isso tudo contribuiu para que eu prestasse mais atenção 

nesse grupo. 

    Figura 18: Maquete multissensorial 

 
    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Um campo de futebol oval com grama verde e linhas brancas na parte central, nos gols e a nas 
laterais. Ao redor, pista de ciclismo marrom. À esquerda, vegetação; à direita, piscina, um ginásio e, 
ao fundo, uma comunidade de casas localizadas próximas a uma formação rochosa. 

      Outro fator importante que contribuiu para pensar sobre esse tema foi a 

participação em dois Colóquios de Cartografia para Escolares, o primeiro em Juiz de 

Fora (MG), em 2009, em que o professor Jader Lopes, com o livro “Geografia da 

Infância: reflexões sobre uma área de pesquisa”,  apresentava trabalhos com 

crianças, nos quais  elas eram protagonistas. O outro colóquio foi em 2011, em 

Vitória (ES), onde foram apresentados diversos trabalhos sobre cartografias com 

crianças. Isso despertou o interesse em um objeto de pesquisa no qual as crianças 

cegas fossem o meu público alvo, muito antes do meu mestrado. 

      Acredito também que o que motivou essa mudança para a pesquisa de 

doutorado foi novamente contribuir para o ensino de Geografia no IBC, ou seja, a 

vontade de auxiliar cada vez mais as crianças e professoras nessa construção de 

novas metodologias para o ensino de Geografia nas séries iniciais. Nova porque 

seria uma construção de algo que possibilitasse uma melhor compreensão dos 
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conceitos geográficos pelas professoras das turmas e, consequentemente, para as 

crianças. 

      Em 2016, fui aprovada no processo seletivo do doutorado em Educação na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) na linha de pesquisa: Linguagem, Cultura e 

Processos Formativos (LCPF)4, o que me proporcionou conhecer a Geografia da 

Infância, por meio da qual passei a ter conhecimento de estudos sobre “paisagens 

de infâncias”, “territorialidades infantis”. Um novo mundo surgiu para as ideias do 

doutorado, vez que toda aquela Geografia em que eu havia trabalhado na minha 

pesquisa de mestrado se apresentava insuficiente para esse novo momento como 

pesquisadora.  

      Uma mudança de paradigma foi necessária para pensar o meu tema de 

pesquisa. Em um primeiro momento, achei que a construção de materiais táteis seria 

o melhor caminho a continuar seguindo, não refletindo que meu público alvo era 

outro. Outra mudança muito importante era que não pesquisaria somente em 

relação à Geografia, mas também os postulados desenvolvidos no campo da 

Educação iriam ampliar meus horizontes de investigação.   

      As leituras nas disciplinas de Teoria da Educação I e Teoria da Educação II5 

me colocaram frente com alguns teóricos dos quais nunca havia ouvido falar e com 

outros que me proporcionaram novos encontros, impulsionando-me a repensar que 

educação era essa que eu praticava nesses anos todos. Confesso que, embora 

tenha tido dificuldades em dialogar com alguns deles, o diálogo me proporcionou 

momentos de grandes descobertas, algumas que eu já havia esquecido e outras que 

ressignificaram  intensamente minha vida. 

      Nesse diálogo, observar que, como diz Paulo Freire (2011, p. 31), “enquanto 

ensino, continuo buscando, reprocurando (...). Pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo.” Assim, nessa nova 

caminhada,   aprendendo com novos encontros e descobertas, nesse novo universo 

do ensino com crianças, no qual estou inserida nesta pesquisa, serão necessários  

novas reflexões, estudos e diálogos com outros teóricos. 

Não posso deixar de apontar que, no decorrer do curso, minhas mudanças se 

deram também em outro campo: as reflexões teóricas e metodológicas sobre o 

“fazer pesquisa” me fizeram assumir outras posturas no oficio de pesquisadora. 
                                                           
4 Sob orientação do Professor Dr. Jader Janer Moreira Lopes. 
5 Disciplinas obrigatórias no doutorado.  
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Foram novas condutas, desde situações pontuais, como optar pela escrita marcada 

em primeira pessoa - uma escolha por acreditar que o texto apesar de ser coletivo 

tem uma condição autoral como aponta os estudos nos campos dos teóricos Bakhtin 

(obras diversas, mas especificamente em Estética da criação Verbal) e Vigotski 

(obras diversas, mas especificamente em Imaginação e criação na infância) – a 

situações mais ontológicas e epistemológicas.  

      Passei a compreender que o envolvimento dessas pesquisas com o ser 

humano, um ser que possui histórias, geografias e se expressa no mundo a partir de 

suas múltiplas linguagens. É óbvio que, sendo professora, trabalho diretamente com 

a formação do ser humano, mas que humano estou formando? E o quê de humano 

eles deixam na minha pessoa, na minha vida? E, pesquisando com alunos cegos, o 

que eles deixam na professora, na pessoa? Deixo claro que, conquanto não sejam 

essas as questões da minha pesquisa, são indagações que, de alguma maneira, 

estão inseridas no meu envolvimento com este trabalho. 

      Acredito que esses questionamentos emergiram a partir das primeiras leituras 

de Bakhtin (2010), do livro “Para a filosofia do ato responsável”, nas aulas da 

disciplina Estudos Bakhtinianos. Nesses estudos, pude compreender a necessidade 

de me ver de fora, na minha exotopia, de me distanciar e de refletir, no meu ato 

responsável, com esses alunos, não só com os que participaram das minhas 

pesquisas até hoje, mas com os meus próprios alunos nas turmas em que fui 

professora. 

      Nesta escrita do doutorado, talvez consiga ver para onde esse caminho me 

levará, como na fala de Luciano Ponzio6:“o escritor não vê o que está escrevendo, 

assim como o cego guia-se com a bengala. Os dois se deslocam por um espaço que 

não conhecem, a escrita nos permite ver alguma coisa, ela é necessária, ela nos 

permite ver algo novo, algo que não foi escrito”. 

      Dessa forma, a pesquisa com crianças permitiu ver algo novo, algo que ainda 

não foi escrito, observado, pensado. Pesquisar a Geografia e todas as suas 

expressões espaciais, como as paisagens, os territórios, os lugares; suas várias 

linguagens, como a cartografia com crianças cegas e com deficiência múltipla, na 

pesquisa de doutorado, constituiu algo novo, permitindo a enunciação dessas 

                                                           
6 Palavras de Luciano Ponzio, no encontro da disciplina Tópicos Especiais em Linguagem, Cultura 

e Processos Formativos: Estudos bahktinianos, Universidade Federal Fluminense (UFF) junho/julho 
de 2017. 
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crianças. Enunciações que, no decorrer da pesquisa se apresentaram, enunciações  

de um mundo que não nos foi dado, um mundo inacabado, o mundo dessas 

crianças a partir da construção de novas geografias.  

      É no encontro com as crianças que essa pesquisa se deu , nesses encontros 

das enunciações é que a pesquisa se formou , repensando as práticas e criando 

meios para que essas crianças vivenciassem essas outras linguagens, como autoras 

dessas criações, buscando, nas narrativas delas, a construção de novas vivências 

geográficas. Essa criação do novo se constituiu também uma nova Geografia. 

      Para que a pesquisa ocorresse, ela se deu em torno do seguinte tema: a 

Geografia, suas expressões espaciais e linguagem nas séries iniciais com crianças 

do Instituto Benjamin Constant. As inquietações foram as seguintes: Como essas 

crianças lidam com os elementos da cultura geográfica? Como esses elementos 

aparecem no seu dia-a-dia? Como ocorre a construção da cultura geográfica com 

essas crianças? 

      Também foi importante, nesta pesquisa, destacar a questão da inclusão 

dialogando com Vigotski (1997) sobre a defectologia, um estudo sobre crianças com 

deficiência. Para o autor, não há pessoas diferentes, a deficiência é uma construção 

social, na ideologia de um organismo perfeito, um ser humano perfeito.  Vigotski 

observa que a pessoa cega cria estratégias para viver nessa sociedade de videntes. 

       Importante destacar que, ao pensarmos em incluir todos, precisamos trazer 

essa inclusão de fato para a pesquisa, mesmo essa pesquisa envolvendo um grupo 

heterogêneo de crianças que apresentam outras deficiências, além da cegueira. 

Então, não distinguimos as crianças que participaram deste trabalho, não os 

classificamos em crianças cegas e com múltiplas deficiências. Ainda que, em alguns 

momentos, isso tenha sido necessário para a caracterização individual de cada uma, 

nós o fizemos de forma a tratar os termos com ética e respeito, quando for 

relacionado às crianças. Se distinguíssemos, a todo o momento, quem era somente 

cega, ou que tem múltiplas deficiências, estaríamos indo contra o que entendemos 

como inclusão. 

      Para que a inclusão ocorra de fato, segundo Sassaki (2006, p. 41), é  

necessária “a construção de uma sociedade para todos”, na qual incluir, conforme 

cita Arruda (2014, p. 27), é “interagir com o outro, e possibilitar a criança viver 
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experiências educacionais como qualquer outra criança, e buscar nela suas 

potencialidades e possibilidades”.  

      Incluir também envolve questões relacionadas à acessibilidade, palavra que 

traz uma relação direta com a pesquisa no que dialoga diretamente com a quebra de 

barreiras atitudinais, metodológicas, instrumentais, arquitetônicas, programáticas, 

comunicacionais. Essas barreiras estão presentes em grande parte dos lugares 

frequentados por pessoas com deficiência, inclusive nas escolas. 

      No IBC se vivencia, no momento de realização desta pesquisa, a quebra de 

um paradigma, que é a presença de crianças com outros comprometimentos 

cognitivos, físicos, além da cegueira, que são denominadas de crianças com 

deficiências múltiplas, haja vista que, desde sua fundação, o IBC atende a um 

público de pessoas cegas e, posteriormente, com baixa visão. Compreendendo que 

esta pesquisa também visa à contribuição para caminhos inclusivos, fez-se 

necessário apresentar, no decorrer do trabalho, como essa mudança teve início 

nessa instituição secular.  

      Os referenciais teóricos desta pesquisa foram orientados pelos estudos da 

linguagem em Bahktin (obras diversas, mas especificamente em Estética da criação 

Verbal) que dialogaram com outros que deram embasamento para este trabalho, 

como enunciação, alteridade, ato responsável. Ainda que também devêssemos estar 

atentos às narrativas das crianças na busca de compreender suas geografias, nosso 

percurso também foi norteado pelos escritos de Vigotski (obras diversas, mas 

especificamente em Imaginação e criação na infância) na compreensão do 

desenvolvimento dessas crianças a partir da teoria histórico-cultural, buscando 

também refletir sobre o processo de imaginação, criação e vivência na construção 

do conhecimento. 

      Já nos estudos da Geografia da Infância, foram de suma importância as 

pesquisas de Jader Lopes (2018), com relação à condição histórico-geográfica, 

protagonismo infantil, paisagens de infâncias, que contribuíram para o 

desenvolvimento da pesquisa, por esta estar diretamente ligada às crianças das 

séries iniciais do IBC. Na criação de geografias outras, esses estudos auxiliaram nos 

caminhos seguidos com relação ao desenvolvimento do trabalho. Esta pesquisa 

abre passagem para novas possibilidades de linguagens geográficas que fujam das 

tradicionais, pois as crianças foram  co-autoras de suas construções.  
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     Foi fundamental, nesta pesquisa, ouvir a voz das crianças, como agentes 

criadores de outras linguagens geográficas, tornando-as protagonistas deste 

trabalho e possibilitando escutas por parte dos pesquisadores. Também fez parte 

dessa construção o envolvimento dos profissionais que atendem a essas crianças: 

cuidadoras, profissionais que fazem atendimentos (psicóloga, fonoaudióloga), 

professores de música, teatro e, principalmente, as professoras regentes.  Tais 

profissionais compõem um grupo de pessoas que estão presentes no dia-a-dia 

dessas crianças, sendo, assim, participantes desse universo. Embora não sejam 

agentes ativos da pesquisa, são elementos que trouxeram para a investigação 

informações que poderiam passar despercebidas pela pesquisadora. 

      A investigação foi empreendida a partir de metodologia de encontros com as 

crianças de 1º, 2º anos nas aulas de Geografia, na participação da pesquisadora 

junto com as professoras regentes da turma. Esse acompanhamento aconteceu de 

duas a três vezes por semana, sempre no horário de aula. 

      Assim como Pereira (2012, p. 62), “entendemos a atividade de pesquisa como 

acontecimento, no sentido bahktiniano, como um processo dinâmico de interlocução 

e produção de sentidos (...). Por isso o acontecimento é da ordem do ser. É criação 

humana, realidade socialmente construída (...)”. Nesse sentido, a pesquisa com 

crianças do IBC na construção de linguagens geográficas nos leva a pensar nessas 

construções a partir de diálogos que se dão no cotidiano, no que essas crianças 

enunciam e criam a partir das suas falas. 

 Todo esse movimento me fez compreender as diferenças que forjam a 

existência humana e como a Geografia pode contribuir para essa dimensão maior do 

ser humano, que é seu inacabamento. Assim, volto a Guimarães Rosa (2001, p. 39): 

“O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 

não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas vão sempre 

mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior”.  

Verdade! 
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2. AS INFÂNCIAS DO INSTITUTO BENJAMIN  

 

E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se       

cansa, de ser criança, a gente brinca, na nossa 

velha infância.  

Velha Infância (Tribalistas) 

 

       Quando pensei em fazer pesquisa com crianças, não imaginava que esse 

tema fosse tão recente, não imaginava que os estudos a respeito das crianças e 

com crianças fosse algo que se iniciou em século recente.  Para a minha surpresa, 

os trabalhos publicados sobre crianças com deficiência se mostravam incipientes e, 

mais ainda, sobre Geografia7 com essas crianças.  

      Diante dessas informações, é preciso refletir: o que é infância? Como as 

infâncias são compreendidas? Quais as outras infâncias existentes? E as infâncias 

das crianças cegas? São perguntas que emergem no diálogo com as leituras 

realizadas na área de estudos da infância e que fundamentam este capítulo. A partir 

dessas indagações, tento compreender meus alunos, já na pré-adolescência e 

adolescência, que frequentam a 2ª fase do Ensino Fundamental do IBC, mas não 

me restrinjo a eles, busco traçar um olhar sobre todas as crianças e bebês presentes 

nesse instituto.  

      Assim, a pesquisa tem como sujeito as crianças que circulam nos corredores 

desse espaço, que estão nas salas de aulas, mas que também estão no refeitório, 

no complexo esportivo do IBC, no teatro, na sala de informática, crianças que dão 

vida a essa instituição. Elas que chegam a esse espaço de diferentes lugares do Rio 

de Janeiro e que trazem consigo diferentes contextos sociais, econômicos e 

culturais, ali, criam e recriam as rotinas e ações cotidianas, forjam o dia-a-dia desse 

local.  

 

 

 

                                                           
7  A disciplina “Pesquisa com bebês e crianças” foi fundamental para que os meus estudos fossem 

tomando forma e sentido. Esta faz parte das disciplinas eletivas na linha de pesquisa de Linguagem, 
Cultura e Processos Formativos (LCPF) oferecida no Programa de Pós-Graduação em Educação na 
Universidade Federal Fluminense – UFF. 
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2.1- O IBC 

 

 O IBC é um espaço de convergência de muitas crianças, crianças de 

diversificadas infâncias. Para falar delas, faz-se necessário falar desse espaço. 

Comecemos por ele: 

 

Figuras 19, 20 e 21: Pátio interno, sala de maquetes e brinquedoteca 

    
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 
 

AD: Três fotos coloridas. Na primeira, em primeiro plano, há uma área gramada e ao fundo, o térreo e 
dois andares de um prédio com janelas retangulares. Na segunda, há uma sala com três elementos: 
uma mapoteca, e duas maquetes sobre bancadas. Na terceira, um corredor com brinquedos nas 
duas extremidades.  
 

      Segundo Franco e Dias (2005), alguns registros trazem evidências que, em 

muitas sociedades antigas, não havia cegos, pois os enfermos e as pessoas com 

deficiência eram mortos ou abandonados. O assassinato das crianças que nasciam 

cegas e o abandono dos que haviam perdido a visão na idade adulta eram 

procedimentos frequentes.  

       A eliminação dos cegos e dos considerados inválidos não se dava somente 

pelas difíceis condições de vida da época. Nas sociedades primitivas, acreditava-se 

que as pessoas cegas eram possuídas por espíritos malignos. Assim, manter uma 

relação com essas pessoas significava manter uma relação com um espírito mau. O 

cego, então, convertia-se em objeto de temor religioso. Alguns ainda consideravam 

a cegueira como um castigo infligido pelos deuses e a pessoa cega levava em si 

mesma o estigma do pecado cometido por ele, por seus pais, seus avós ou por 

algum membro da tribo. 

       A história da pessoa com deficiência varia de cultura para cultura e reflete as 

crenças, valores e ideologias que, materializados em práticas sociais, estabelecem 

modos diferenciados de relacionamentos entre esta e outras pessoas, com ou sem 

deficiências. A deficiência apresenta-se como um fenômeno construído socialmente. 



44 
 

 
 

Assim sendo, ser ou estar "deficiente" é quase sempre relativo a outras pessoas que 

são consideradas sem "deficiências" (AMIRALIAN, 1986; BRUNS, 1997; 

DALL’ACQUA, 1997; HIGINO, 1986). 

        No Brasil, a educação para pessoas com deficiência visual tem realmente 

início com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (hoje, IBC), instituição 

pioneira na América Latina. Porém, isso só foi possível por conta de um menino 

cego, José Álvares de Azevedo (1834-1854), que, enviado aos dez anos para 

estudar na primeira escola de cegos em Paris e tendo aprendido o braille, retorna ao 

Brasil, em 1850, com o propósito de transmitir a educação que recebera a outras 

pessoas cegas. Com esse pensamento, vislumbrou criar uma escola semelhante à 

qual havia estudado. 

        Com pouco tempo de retorno ao Brasil, José Álvares de Azevedo começa a 

ensinar uma moça cega, Adélia Maria Luisa Sigaud (1840-), filha do Dr. Francisco 

Xavier Sigaud (1796-1856), médico da Corte Imperial. Este o leva a uma entrevista 

com D. Pedro II, que fica impressionado com a cultura do jovem, admirado como 

uma pessoa cega poderia ler e escrever corretamente. Segundo Lemos (2012), o 

Imperador, sensibilizado com tal demonstração, proferiu a célebre frase histórica: “A 

cegueira já quase não é uma desgraça”. 

A fundação do Imperial Instituto deveu-se, em grande parte, a um 
cego Brasileiro, José Álvares de Azevedo, que estudara no Instituto 
dos Jovens Cegos de Paris, fundado por Valentin Hauy no século 
XVIII. Por ter obtido muito sucesso na educação da Adélia Sigaud, 
filha do Dr. José F. Xavier Sigaud, médico da família imperial, José 
Álvares de Azevedo despertou a atenção e o interesse do Ministro do 
Império Conselheiro Couto Ferraz. Sob Influência de Couto Ferraz, 
D. Pedro II criou tal Instituto, que foi inaugurado no dia 17 de 
setembro de 1854, cinco dias após sua criação. Para dirigi-lo, foi 
nomeado o Dr. Xavier Sigaud, cujo busto em mármore se encontra 
no salão nobre daquela casa de ensino (MAZZOTTA, 1982, p. 28). 

 

           Assim, o Imperador D. Pedro II assina o Decreto nº 1.428 criando o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos e também aprova o Regulamento Interno provisório 

com 43 artigos. O Instituto tem por finalidade ministrar o curso de Instrução Primária, 

que seria de oito anos, tendo a seguinte distribuição de matérias: 

 

 
Nos três primeiros anos: leitura, escrita, cálculos até frações 
decimais, música, e artes mecânicas adaptadas à idade e força dos 
meninos. Na leitura se compreende o ensino do catecismo. No 
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quarto ano: gramática nacional, língua francesa, continuação de 
aritmética, princípios elementares de geografia, música e os ofícios 
mecânicos. O quinto ano em diante, além das matérias do ano 
antecedente, o ensino da geografia plana e retilínea, de história e 
geografia antiga, média e moderna; e leitura explicada dos 
evangelhos. No último ano, história e geografia nacional e 
aperfeiçoamento da música e dos trabalhos mecânicos para os quais 
maior aptidão tivesse mostrado os alunos (Decreto nº 1.428, grifo 
nosso). 

 
 

Figura 22: Maquete do Instituto Benjamin Constant 
 

         
                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 

 
AD: Foto colorida de uma maquete na cor rosa e telhado marrom. Em primeiro plano, uma avenida e 
a copa de algumas árvores. Ao fundo, escadaria que conduz à entrada principal com duas pilastras 
cilíndricas. A construção apresenta a forma retangular. 

 
      Nesses 165 anos de existência do IBC, poucos são os trabalhos publicados 

sobre as crianças e suas produções na Educação Infantil e nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. Decerto que muito se produz e se realiza com essas crianças, 

mas muito ainda falta para que elas sejam apresentadas como protagonistas dessas 

construções, do conhecimento, da história do próprio IBC. Elas estão presentes em 

todos os espaços, paisagens e territórios, ora muito pequenas, ora já independentes 

e livres até certo ponto.  Nas salas de aula, nos corredores, no refeitório, no teatro, 

elas se fazem presentes em todos os momentos.  Nesses espaços, segundo Lopes 

(2018, p. 87), “as crianças não estão construindo outros espaços dentro do espaço, 

elas estão produzindo uma espacialidade não existente”. Vivenciando esses 

espaços, elas constroem parte de suas vidas, ao mesmo tempo que dão vida à 

instituição.  

      Um dos trabalhos feitos sobre as crianças na instituição foi “Educação Infantil 

no Instituto Benjamin Constant; estudo da proposta de educação para criança cega 

e com baixa visão”, dissertação de mestrado de Luzia Helena Lopes Pereira, 

professora do IBC.  O objetivo da pesquisa era uma aproximação com o universo 
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infantil das crianças com deficiência visual, apresentando metodologias empregadas 

no ensino dessas crianças. Nesse trabalho, a pesquisadora trabalha com a 

construção do espaço escolar nos primeiros dias de aula, com atividades de 

psicomotricidade relacionadas ao corpo e à exploração tátil.  

 Outro trabalho também realizado foi “A importância da literatura como 

elemento do imaginário da criança com deficiência visual”, dissertação de mestrado 

de Maria da Gloria de Souza Almeida, professora do IBC, que tinha o objetivo de 

investigar o processo de alfabetização de crianças cegas através da literatura, 

propiciando a criatividade dessas crianças.  

 Outro estudo que também apresenta informações sobre o ensino nas séries 

iniciais do IBC é um trabalho final de graduação intitulado “Percursos formativos: 

uma experiência de práticas pedagógicas no 1º ano do ensino fundamental do 

Instituto Benjamin Constant”, realizado por Letícia Paola da Silva Pinho, graduanda 

de Pedagogia. Nesse estudo, ela apresenta metodologias utilizadas no processo de 

alfabetização dos alunos, sendo que, em Geografia, foi trabalhada a construção de 

uma maquete feita com massa de modelar, cartolina e diferentes papéis. Observa-se 

que, nesse último trabalho, a Geografia aparece de forma direcionada para o aluno, 

visto que os conteúdos exemplificados nas atividades já são pré-construídos pela 

professora, ou seja, o saber geográfico no IBC constitui-se da prática docente 

vinculada ao material didático. Nota-se que o aluno realiza tudo que é proposto, mas 

não tem autoria e nem poder sobre o produto pronto, limitando o imaginário da 

criança, tirando delas essa concepção, limitando-as nesses espaços.  

        A partir dessas questões, interrogo: Que Geografia se pretende ensinar para 

que essas crianças possam ser criadoras? Que infâncias são encontradas no IBC 

em seus diferentes espaços?  Tentando responder essas indagações, esta  

pesquisa de doutorado buscou  as infâncias que estão nesse espaço, procurando 

suas geografias e suas culturas espaciais. 

     Uma questão fundamental é de ser preciso ter atenção ao meio e ao 

desenvolvimento dessas crianças. Por isso, a importância de se criarem condições 

de aprendizagem que favoreçam a construção da cultura geográfica nas séries 

iniciais do IBC. Nesse sentido, a valorização das crianças, tendo-as como agente 

ativo das atividades, nesse processo foi fundamental, sendo importante a busca por 
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essa Geografia da infância de crianças com deficiência visual que possa conduzir 

esses alunos para uma autonomia.   

 

2.2 – E as crianças que por aqui vivem? 

 

       Sendo a ideia de infância ou o conceito produzido em suas bases sociais 

recentemente na história ocidental, busquei apresentar nesta pesquisa um 

retrospecto, para que possamos compreender e dar sentido a como as concepções 

que envolvem as crianças sistematizadas no campo teórico se expressam nas 

infâncias do IBC. Ainda que sociedades anteriores à nossa, não tenham pensado na 

importância da infância como temos hoje, no século XXI, as crianças são 

reconhecidas por meio de pesquisas e estudos como pessoas que possuem direitos 

e necessidades, que precisam brincar, estudar, criar, sonhar e desenvolver suas 

potencialidades. Como defendeu Vigotski (1994), é a partir das brincadeiras que a 

criança se relaciona consigo mesma, com as outras e com o mundo. 

     Escrever sobre a infância não é simples e nem fácil, pois tendemos, na maioria 

das vezes, a colocar as crianças em posições inferiores, nas quais nós, adultos, 

procuramos insistentemente pronunciar o mundo por elas, tirando-lhes a voz. 

Procurei, nesta pesquisa de doutorado, saldar um pouco a dívida que nós, adultos, 

temos com as crianças com deficiência visual e com as suas infâncias. Em que pese 

o fato de essa dívida estar longe de ser paga, acredito que um grande passo foi  

dado, ouvindo o que têm a dizer as crianças das séries iniciais do IBC.  Quando 

falamos sobre a Geografia para crianças cegas e como esta pode contribuir para a 

sua formação, poucos são os trabalhos encontrados e menos ainda suas vozes, por 

isso, nesta pesquisa, como será percebido mais à frente, assumimos uma Geografia 

com as crianças.  

     Precisamos compreender que as crianças que ali estão inseridas vivenciam 

suas infâncias constituindo histórias, culturas, deixando rastros, criando geografias e 

suas territorialidades nos espaços que lhe são ofertados. Como encontrar esses 

rastros, essas histórias, suas culturas e geografias? Dessa forma, as respostas 

permeiam uma reconfiguração do nosso cotidiano, de modo que possamos ouvir a 

voz dessas crianças, buscando desvincular, naquilo que denominamos de 

egocentrismo adulto, querendo sempre que a criança fale aquilo que nós queremos 
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ouvir e entendendo também que essas crianças vivem em contextos socioculturais 

distintos, com culturas diversas, em realidades desiguais, tendo contato com outras 

crianças, com outras realidades. 

      Para iniciar, precisamos pensar e discutir as denominações de infância e 

criança. Tal qual se apresenta no dicionário Houaiss, a palavra infância é definida 

como período da vida humana que vai do nascimento até o início da adolescência. 

Se pensarmos dessa forma, estaremos presos a uma definição de infância que não 

satisfaz e nem contribui para a construção das infâncias do IBC e de outras 

espacialidades, pois é um conceito genérico e fugaz. Decerto que a infância é um 

conceito que perpassa por diferentes tempos, espaços, pelas historicidades dos que 

ali estão, pelas condições sócio-históricas e culturais que criarão arranjos culturais 

desiguais.  

      Assim, para Lopes (2008, p. 67-68), a infância “(...) se dá num amplo espaço 

de negociação que implica a produção cultural de crianças, do lugar, dos lugares 

destinados às crianças pelo mundo adulto e suas instituições e das territorialidades 

de crianças (...)”. Notamos que, na verdade, não se fala de uma infância e sim de 

várias, compreendendo que, nas infâncias, as crianças são “como agentes 

produtores do espaço que gestam e dão significado as suas espacialidades, 

construindo lugares, territórios e paisagens” (Ibidem).  

     A infância é apresentada como o período inicial da vida humana, “do período 

da palavra inarticulada (...) um sistema de comunicação por signos e sinais 

destinados a produzir uma fala” (LEAL, 2008, p. 42). Também é descrita como uma 

etapa da vida humana, com peculiaridades que a tornam diferente dos outros 

estágios do desenvolvimento, seja na perspectiva social, biológica ou psíquica.  Em 

diversas áreas do conhecimento, como na História, na Psicologia, na Filosofia, na 

Educação e na Sociologia, a infância tem sido o tema de estudos. 

      A definição de criança, etimologicamente falando, tem a origem no latim 

infantia, do verbo fari-falar, em que fan-falante e in é a negação do verbo, o que 

significa que se faz referência ao indivíduo que ainda não possui capacidade de 

falar. É necessário pontuar que, embora o termo criança tenha tido vários 

significados e interpretações na história, assim como infância, esses termos se inter-

relacionam, porém, eles não significam a mesma coisa. Para Siqueira (2011), a 
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criança revela o indivíduo e a infância, o tempo social e histórico em que a criança 

se forma e constrói a sua história. 

      De qual infância e criança estamos falando? Várias concepções foram criadas 

ao longo da história, mas a realidade com a qual nos deparamos apresenta muitas 

possibilidades. As crianças e as infâncias não são as mesmas, visto que não vivem 

a mesma realidade. Dentro do espaço pesquisado (IBC), isso se materializa nas 

crianças que ali estão presentes. São várias as infâncias possíveis, diversos os 

desejos dessas infâncias.  Concluímos que também temos, nesse espaço, várias 

crianças que convivem com diversas infâncias. 

      Isso nos possibilita refletir que não podemos criar um modelo único de 

infância e, consequentemente, de criança. Ouvi, durante muito tempo, que a minha 

infância não era igual à dos meus pais, com aquela célebre frase - “meu filho não 

teve a infância que eu tive”-, que as crianças da minha época eram diferentes da 

época deles, de acordo com o senso comum.  Isso ainda é falado nos dias atuais, 

pois eu mesma já me peguei repetindo a mesma fala com meu filho. As realidades 

que encontramos no dia-a-dia, as diferentes culturas, as transformações sociais, os 

territórios e as múltiplas linguagens irão constituir infâncias e crianças distintas.  

      Diante do exposto, faz-se necessária uma compreensão melhor da construção 

histórica da infância e da criança, apresentando as diferentes abordagens que foram 

constituindo o campo de estudos da infância. Dessa forma, as transformações 

sociais e econômicas pelas quais o ser humano percorreu ao longo da história 

permitiram a construção de teorias que buscavam compreender a infância, a partir 

dos estudos dos diferentes campos das Ciências Sociais e Humanas.  

 

2.3 Abordagem pré-sociológica 

 

        Em sua obra pioneira, “A História social da criança e da família” (1960/2006), 

Philippe Ariès apresenta novos estudos sobre a infância e a criança. Ariès vai 

inaugurar um novo momento na concepção de infância, quando esta passa a ser 

uma construção social e histórica. Em seu estudo afirma que, no mundo medieval, 

as crianças eram representadas como adultos em miniatura. A infância era ignorada 

a partir do momento em que a criança, conseguindo sobreviver sem os cuidados da 

mãe ou da ama, era inserida ao mundo dos adultos, o que ocorria em torno dos 7 
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anos. Essa afirmação ele colhe de leituras e das diversas observações feitas nas 

pinturas medievais com as quais realiza sua pesquisa. Ele declara que, “até por 

volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 

representá-la (...). O pintor não hesitava em dar à nudez das crianças, nos 

raríssimos casos em que era exposta, a musculatura do adulto” (ARIÈS, 2006, p.17).  

      Outro ponto importante de seus estudos é com relação aos sentimentos da 

infância: paparicação e moralização (ARIÈS, 2006). A paparicação como o 

sentimento de proteção surgido no seio da família, pelo fato de a criança ser frágil, 

pura, necessitar de cuidados, uma imagem romântica da infância. Já o sentimento 

de moralização, surgido no discurso dos moralistas, enfatiza na criança a sua 

imperfeição, precisando ser ensinada para que cresça com integridade, e, por conta 

da sua incompletude, precisa ser cuidada. 

     Com tais argumentos, Philippe Ariès apresenta em seu trabalho evidências da 

existência de uma infância e de sentimentos construídos sobre essa infância a partir 

das questões sociais, culturais e econômicas desde o século XVII em diante, no 

continente europeu. Assim, ele também corrobora que não existia um lugar 

específico para as crianças nesse imaginário social, uma vez que elas participavam 

ativamente dos festejos tradicionais e das atividades lúdicas com os adultos, entre 

outros afazeres.  

       No final do século XVI e início do XVII, com o advento da ascensão do 

capitalismo e da burguesia, essa infância como modernidade se constitui dentro da 

nova ordem social, política, religiosa que se torna hegemônica. A criança, que ficava 

exposta com os adultos, participando do convívio social fora de casa, nos 

acontecimentos públicos, irá ser levada para o espaço privado, do convívio familiar. 

Assim, esses espaços são reelaborados, como relata Lopes (2006, p. 114): “a 

necessidade de intimidade e privacidade encontra na reorganização da família um 

caminho para o distanciamento da coletividade”. As famílias passam a ter menos 

filhos. Começa a existir uma preocupação com os estudos da criança, levando à 

criação das escolas, configurando-se o reconhecimento da existência da infância. 

Atento a tal ponto, Lopes (2006, p. 114) afirma que “a escola passa a dividir com a 

família as responsabilidades sobre a infância recém-inventada. A educação 

cotidiana, local até então de aprendizagem das crianças, cede lugar a educação 

escolar”. 
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      Diante de tais informações, como se encontrava a infância das crianças 

cegas? Ou até mesmo das crianças com outras deficiências? Será que eram 

reconhecidas como crianças e possuidoras de uma infância? E como se 

encontravam as infâncias das crianças com deficiência no Brasil? Importante 

ressaltar que, em seus estudos, Ariès não sinaliza, em nenhum momento, para 

crianças com deficiência ou outras possíveis infâncias na Europa. Nos materiais 

observados em sua pesquisa nem se cogitava o aparecimento dessas crianças em 

imagens, esculturas, textos e pinturas no período estudado. A invisibilidade dessas 

crianças se aponta também nos próprios documentos acadêmicos.  

      Os estudos de Philippe Ariès marcaram e impactaram a história da infância e 

da criança como uma nova linha de investigação nos meios acadêmicos, 

influenciando e sendo fonte de inspirações para novos trabalhos e novas 

concepções de infância, incluindo pesquisadores e cientistas sociais em todo 

mundo. Entretanto, sua pesquisa recebeu várias críticas, dentre as quais 

destacamos três apresentadas por Heywood: 

 1 – Em primeiro lugar os críticos o acusavam de ingenuidade no trato das 

fontes históricas, sendo particularmente severos em relação a suas evidências 

iconográficas. Ariès fez a famosa afirmação de que, até o século XII, a arte medieval 

não tentou retratar a infância, indicando que “não havia lugar” para ela em sua 

civilização. 

 2- Os críticos de Ariès apontam para seu caráter extremamente “centrado no 

presente”. Com isso, querem dizer que ele buscou evidências da concepção de 

infância do século XII na Europa medieval. 

 3- Os historiadores não hesitam em considerar exagerada a tese sobre a 

completa ausência de qualquer consciência da infância na civilização medieval. 

       Porém, tais críticas não desqualificam seu trabalho que expressa os valores e 

as atitudes de um dado período histórico. Assim, seus estudos advertem para a 

necessidade de compreender a criança e a infância, buscando novas concepções. 

Também não podemos tirar dele o mérito de nos apresentar e afirmar que a infância 

é uma construção social e histórica e não um fenômeno natural. 

     Segundo De Angelo (2008, p. 79), “a incidência de outros olhares sobre a 

criança, configurando-a como sujeito histórico, pode contribuir para com o 
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reconhecimento da sua heterogeneidade dentro da categoria criança e em relação 

ao adulto e ao seu mundo”.    

 A partir de diferentes disciplinas que abordam a infância, a seguir, 

apresentamos as concepções mais relevantes. 

 A criança má que possui o pecado original, segundo a qual toda criança 

nasce com condições da maldade e, só após o batismo, ela se torna limpa, pura. 

Essa imagem encontra morada na obra “O Leviatã”, de Thomas Hobbes, em que a 

criança é vista como a responsável pelo distanciamento entre os homens e Deus.   

 A criança inocente seria uma imagem contrária a um ser mau, sendo 

caracterizada como frágil, dócil, pura de coração. Sendo assim, não se pode atribuir 

a elas características pautadas na maldade. Em seu livro “Emílio” ou “da Educação”, 

Jean-Jacques Rousseau apresenta essa criança, afirmando que “antes da idade da 

razão, fazemos o bem e o mal sem sabê-lo, e não há moralidade em nossas ações 

(...)” (ROUSSEAU, 2014, p. 56). 

 A criança imanente nasce sem saber nada, são seres vazios que precisam 

ser preenchidos de conhecimento, tornando-se pessoas adequadas para a vida 

social. John Locke concebe a ideia do ser ao nascer como uma tábua rasa em que 

todo conhecimento deve ser inscrito pelos adultos, processo que ocorre na escola. 

 A criança inconsciente como sendo o passado do adulto, a criança vista como 

a etapa de preparação a ser um adulto. Nesse caso, temos a contribuição de 

Sigmund Freud nos estudos da Psicanálise sobre os estágios de desenvolvimento 

da psique humana, segundo os quais o que foi vivido na infância marca a fase 

adulta. 

 A criança naturalmente desenvolvida está ligada à teoria desenvolvida por 

Jean Piaget segundo o qual o desenvolvimento da criança passa por estágios que a 

fazem adquirir progressivamente autonomia. Nessa teoria, a criança é vista fora do 

contexto social e cultural. De acordo com Sarmento (2007, p. 32), “constitui-se como 

principal referencial de entendimento e interpretação da criança no século XX”. 

 A criança socialmente desenvolvida a partir da Sociologia e dos estudos de 

Durkheim, numa socialização da criança, que é vista como um produto das 

estruturas sociais. Também possibilita uma associação com os estudos de Vigotski 

para quem a relação social é um dos fatores do desenvolvimento da criança. 
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      Essas concepções estão vinculadas à maneira pela qual se concebe a 

infância e as crianças até os dias atuais. Pensam a criança como um ser incompleto 

e numa perspectiva de desenvolvimento que nega as relações sociais estabelecidas 

por elas. Essa maneira de conceber a infância não vê a criança como protagonista 

de suas ações. Sendo assim, a forma como estudamos a infância e as crianças está 

sempre permeada por essas abordagens, o que acaba por influenciar o nosso ofício 

de professor, de mãe, de pai, muitas vezes caindo no senso comum e tornando-se 

algo natural. 

  

2.4  Abordagem sociológica 

 

      As mudanças ocorridas na sociedade não aconteceram de uma hora para 

outra, mas de forma lenta. Assim, o que era considerado errado passa a ser 

estranho, depois normal, tornando-se um hábito. Segundo Ariès, no caso da 

infância, isso levou cerca de 300 anos. 

     Na abordagem sociológica, é necessário compreender que não existe uma 

criança universal, como propõem os modelos pré-sociológicos de infância, mas 

múltiplas crianças e, consequentemente, múltiplas infâncias. Novos 

questionamentos de se pensar a infância e a criança com os trabalhos realizados 

nos Estados Unidos, na Europa, principalmente em países como: Inglaterra, França, 

Portugal e Dinamarca. Os principais expoentes são: Manuel Sarmento, Manuel 

Pinto, Alan Prout, Allison James, Willian Corsaro, Jens Qvortrup, Chris Jenks.  

      Esses estudos constituíram um campo maior denominado Estudos da Infância 

que buscam apresentar diferentes perspectivas de se pensar a infância, colocando 

as crianças como agentes principais na construção também de uma cultura, 

quebrando paradigmas de visões adultocêntricas, apresentando-as como atores 

sociais, dando-lhes voz, buscando, dessa forma, um protagonismo infantil dentro de 

suas pesquisas, tornando-as agentes participativos das trocas e das interações 

sociais.   

      O campo de Estudos da Infância engloba várias áreas do conhecimento 

como: Antropologia da Infância, Sociologia da Infância, Geografia da Infância, 

Psicologia da Infância, Pedagogia da Infância. No Brasil, vários estudos importantes 

sobre a infância são produzidos, constituindo um campo de pesquisa muito atuante, 
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configurando-se em um grupo de trabalho na Associação Nacional de Pós-

Graduação em Educação – ANPED. Vários grupos de pesquisas nas universidades 

brasileiras vêm se consolidando nesse campo de estudos, trazendo a discussão 

sobre a infância para o país. Pesquisadores como Sonia Kramer (2003), Solange 

Jobim (2012), Moisés Kuhlmann Jr. (1998), Tânia Vasconcellos (2005), Jader Lopes 

(2006), Fernanda Muller (2010) trazem grandes contribuições para esse campo de 

pesquisa. 

      Algumas das características que configuram essa abordagem sociológica 

dentro do campo de estudos da infância seriam:  

  Enquanto categoria social, as crianças contribuem para a construção social 

como atores participantes da construção da sociedade. Essa infância toma uma 

dimensão macro, pois ela existe em todas as sociedades. 

Afirmando que criança e infância não são a mesma coisa, elas se inter-

relacionam, mas ao falar da criança, falamos do indivíduo, já a infância é o momento 

social no qual a criança se forma e constrói a sua história, como foi dito 

anteriormente.  

Apresentam diferentes metodologias de investigação para realizar a pesquisa 

como: a etnografia, os vídeos, suas cartografias, fotografias e, principalmente, a 

escuta do que ele tem a dizer, a observação.   

A criança como um ser presente e não como futuro, não como um ser que 

será um adulto no futuro. 

       Entendendo a criança como categoria social, sendo produtora de cultura, 

Qvortrup (2000, p.106), considerando as “crianças como atores por seus próprios 

méritos”, defende uma infância social, não isolada, estando dentro das relações de 

poder, da questão de gênero e classe social. De acordo com o autor, a divisão social 

é feita a partir das categorias geracionais: a infância, a fase adulta e a velhice, ou 

seja, a questão geracional é importante para a compreensão da infância como 

estrutura social. 

      Outro ponto importante é atribuir às crianças uma cultura própria, 

possibilitando-lhes contribuir para a formação da cultura geral. A cultura das 

crianças, também compreendida por cultura de pares, permite-lhes criar cartografias 

das suas infâncias, ressaltando que elas interagem com as informações dos adultos, 
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que não são recebidas de forma passiva, uma vez que as crianças interpretam e 

reelaboram essas informações.  

     A pesquisa com crianças nos faz repensar nossas posições diante delas. 

Nesse sentido, precisamos mudar nossa postura política, fazendo-nos avaliar 

nossos preconceitos diante do que elas nos falam, pois caímos sempre na questão 

de que criança não sabe o que está falando, pelo contrário, elas sabem muito bem 

do que falam. 

 

2.5 A teoria histórico-cultural e o desenvolvimento das crianças 

 

     Todo ser humano possui uma historicidade e uma geograficidade, pois 

pertence a um espaço e a um tempo no qual está inserido. Assim, sua vivência é 

produto da sua relação com o ambiente ofertado, a partir das relações sociais ali 

encontradas. Dessa forma, é possível compreender que o homem possui uma 

essência social, que sua formação advém de uma vida em sociedade. O homem só 

se torna homem com o outro.  

     Para entender a teoria histórico-cultural, é preciso compreender o contexto 

histórico em que vivia Vigotski. Essa teoria foi criada para uma sociedade que 

estava se construindo. A Revolução Russa de 1917 tinha como proposta a formação 

de uma nova sociedade. Constituir uma nova sociedade, contudo, significa também 

formar um novo ser humano. Como poderia ocorrer a transformação desse homem, 

abandonando o modelo capitalista? Era preciso conceber outro modelo de ser 

humano para o qual o conhecimento é um ato coletivo a partir de uma construção 

social que também se efetiva a partir de uma relação dialética, sendo o ponto de 

partida para a edificação dessa nova sociedade.  

      Entender a teoria a partir de determinados pontos importantes pensados por 

Vigotski  se faz necessário. Desse modo, são elencados alguns pontos, quais sejam: 

a. Compreensão do processo de humanização a partir das funções básicas e das 

funções superiores. Desse modo, “o mais importante para Vigotski, ao elaborar a 

concepção histórico-cultural, era desvendar a natureza social das funções psíquicas 

superiores especificamente humanas” (PRESTES, 2012, p. 21). 
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b. Crítica às teorias que explicavam o desenvolvimento humano pelas bases 

biológicas (ontogênese)8. Para se compreender o desenvolvimento do ser humano, é 

necessário conceber esse novo ser a partir da junção da ontogênese e da 

filogênese9 resultando na construção do conhecimento através de uma relação 

dialética entre ambos. 

c. Momento social-histórico que compreende o desenvolvimento como uma 

transformação qualitativa, em que essas mudanças são profundas ao ponto de 

serem irreversíveis na vida do ser humano, tendo, como resultado desse 

desenvolvimento, a tomada de consciência, a partir do controle de si e do mundo. 

Para Prestes (2012, p. 15), “o processo de maturação orgânica”. O meio é 

fundamental par ao desenvolvimento do ser humano. Todos nascem em um meio, 

em um tempo e espaço. O homem e o meio formam uma unidade – a Vivência. A 

vivência (perejivánie)10 é uma unidade transformadora, ela não é coletiva, pode até 

se dar no coletivo, mas é singular em cada ser humano. 

       A pesquisa de doutorado percorreu um caminho para compreender como as 

crianças cegas das séries iniciais constroem a cultura geográfica, de que forma isso 

ocorre a partir do momento em que elas estão inseridas no IBC, sendo, assim, 

envolvidas nas relações sociais ali existentes, como elas lidam com os elementos 

dessa cultura e de que maneira isso vai contribuir para a construção de uma 

geografia da infância de crianças com deficiência visual.  

       Nesta pesquisa, as crianças são agentes participativos, ou seja, como seres 

sociais e atores ativos, elas contribuem para o surgimento de novos elementos 

sociais. Nesse sentido, a partir do momento em que as crianças interferem no meio, 

elas também se transformam (dialética).   

Chamamos atividade criadora do homem aquela em que se cria algo novo. 
Pouco importa se o que se cria é algum objeto do mundo externo ou uma 
construção da mente ou do sentimento, conhecida apenas pela pessoa em 
que essa construção habita e se manifesta. (VIGOTSKI, 2009, p.11) 

 

                                                           
8 O desenvolvimento de uma espécie ao longo da história de sua própria espécie. 
9 O desenvolvimento do homem está atrelado à história da humanidade.  
10 Perejivánie – condição mental, evocada por fortes sensações e impressões. Constituído pelo 

prefixo pere – (através) e jit(viver), etimologicamente,  o termo significa “viver através” de algo. 
Segundo Prestes (2012), em seus estudos de tradução da língua russa para o português indicou que 
algumas interpretações levaram a atribuir como emoção, sentimento. Porém, o mais correto tradução 
seria vivência. 
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      Dessa forma, as crianças com deficiência visual, na relação com o outro, 

poderão se constituir como agentes transformadores da sua realidade. Assim, a 

investigação busca, a partir da teoria histórico-cultural, ressignificar o fazer da 

Geografia nas séries iniciais, criando possibilidades para o desenvolvimento dessas 

crianças.  Com isso, busca-se construir uma Geografia com as crianças, envolvendo 

as paisagens, os territórios, os lugares do IBC e suas vidas que compõem todo esse 

mundo das crianças com deficiência visual.  

    

2.6  O IBC frente às mudanças no século XXI 

 

Na escuridão percebi o valor enorme das palavras. 
Em dias de claridade e movimento entretinha-me a 
observar a loja e o armazém, percorria alguns 
metros do largo e alguns metros da rua da Palha, de 
casa para a escola, da escola para a casa. 

             (Graciliano Ramos, “Infância”, 2015) 
 

     Para compreendermos em que espaço ocorre esta pesquisa, precisamos 

entender de que lógica e dinâmica estamos falando, pois toda a estrutura 

educacional do IBC também vem se modificando ao longo desses 165 anos de 

existência, em conformidade com as leis vigentes em cada época. Não iremos tratar 

de forma mais enfática dos caminhos profundos das leis que normatizaram essa 

instituição, a Educação Especial no Brasil e no mundo, mas precisamos dar um 

direcionamento para que possamos caminhar rumo ao que hoje se apresenta no 

IBC. Uma instituição que, neste século XXI, se vê às voltas com mudanças muito 

significativas que, de fato, possibilitam mudanças paradigmáticas nesse espaço. 

     Em minha dissertação de mestrado, discuti a história da Educação Especial no 

mundo e no Brasil, apontando, sempre que possível, para os momentos importantes 

do IBC.  Nos diferentes movimentos de atendimento às pessoas com deficiência, 

nos períodos da história da humanidade, as mudanças filosóficas no pensar foram 

definidas como segregadoras por muitos dos estudiosos, sendo essa educação 

interpretada como “(...) a educação de pessoas com deficiência, seja ela mental, 

auditiva, visual, motora, física, múltipla ou decorrente de distúrbios invasivos do 

desenvolvimento, além das pessoas superdotadas11 que também têm integrado o 

                                                           
11  Hoje com a nomenclatura de altas habilidades. 
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alunado da educação especial” (CARVALHO, 2011, p.17), o que possibilitou a 

compreensão dessa modalidade de ensino. 

      Esse debate foi acompanhado por mudanças conceituais, como as diferenças 

entre integração e inclusão. A integração ganhou força no Brasil a partir da criação 

do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). Segundo sua proposta, o 

aluno com deficiência é que deveria se adequar à escola, participando das aulas nas 

salas regulares com os demais alunos. Já a proposta da inclusão ganha força com a 

Constituição Federal de 1988, que estabelece a Educação para Todos os Cidadãos, 

garantindo o atendimento às pessoas com deficiência preferencialmente na rede 

regular de ensino, sendo também corroborada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que asseguram novamente o atendimento educacional 

especializado preferencialmente no mesmo espaço educacional.  

     Quando discutimos sobre a inclusão, há de se destacar alguns marcos.  O 

primeiro seria a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, produzida no 

encontro em Jomtiem, na Tailândia, em 1990, em que se apresentou o resultado das 

reivindicações sociais ocorridas na Europa e Estados Unidos que buscavam uma 

melhor inserção desses alunos nas escolas. A Declaração de Salamanca, criada na 

Conferência Mundial de Educação, em 1994, na Espanha, consolidou o processo de 

inclusão estabelecendo princípios políticos para a efetivação da inclusão. No Brasil, 

a Lei de Diretrizes e da Educação (LBD, 1996), que estabelece as bases da 

educação brasileira, e legitima a inclusão no país. Além disso, a Política Nacional de 

Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008), que constitui um 

modelo de atendimento orientador para os sistemas de ensino promover a inclusão. 

     No ano de 2011, ocorreu um grande impasse com relação à redação original 

do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020, discutindo-se se 

a Educação Especial seria ofertada como um atendimento complementar, no 

contraturno das aulas, na própria escola, ou em centros especializados. As 

instituições especializadas foram mencionadas apenas como centros de apoio, ou 

seja, não estava prevista, no texto original, a permanência das escolas 

especializadas. Muitas discussões sucederam até a redação final na qual se 

concretizou a permanência do Instituto Benjamin Constant (IBC), do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES) e as APAES. 
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     A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela 

ONU em 2006, tendo o Brasil um dos países signatários, defende a inclusão plena 

como a forma mais democrática de acesso à escola. Um decreto importante, que 

teve participação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(CONADE) representando a sociedade civil, foi o Plano Nacional da Pessoa com 

Deficiência, mais conhecido como plano ”Viver sem Limites”, tendo, como eixos de 

atuação, o acesso à educação, a inclusão social, o acesso à saúde e à 

acessibilidade. 

     No ano de finalização da pesquisa de mestrado, estava sendo discutida a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) que trata do direito à 

educação, promovendo a garantia e condições de acesso, permanência e 

aprendizagem, ofertando serviços e recursos de acessibilidade com a eliminação de 

barreiras. Essa lei foi promulgada em 6 de julho de 2015, abrangendo todas as 

outras leis de inclusão criadas até aquele momento. 

     A inclusão é um ponto presente na educação por constituir uma importância 

relevante dentro das sociedades atuais. Mesmo em pleno século XXI, essas 

sociedades ainda vivem permeadas de preconceitos dos mais variados níveis, dos 

quais a educação também faz parte.  O preconceito é uma das formas mais 

violentas de ação humana, visto que revela, a partir das relações de poder 

existentes em distintos momentos da história do homem, o que os torna iguais ou 

desiguais e participantes dessas sociedades. A história nos apresenta que as 

pessoas com deficiência, de um modo geral, sempre sofreram perseguições, 

discriminação, sofrimentos associados às deficiências. A sociedade só faz sentido a 

partir das pessoas que a formam, em relação com a vida. Todavia, a sociedade que 

nos é posta não reflete todas as pessoas que a constituem.  

     Na sociedade capitalista em que vivemos, o ser humano é rotulado, taxado. 

Diante do que parece uma ameaça, o outro, diferente, causa apreensão, medo, 

angústia. O preconceito foi criado dentro das relações sociais, assim como as 

emoções e os pensamentos estereotipados. Isso faz com que se aprenda a 

discriminar o outro, sem ao menos conhecê-lo.  A escola, estando inserida na 

sociedade, refrata parte de seus valores e repete a forma como a pessoa com 

deficiência é tratada.  
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     Mas o que de fato é incluir? E o que é inclusão? Quando falamos em inclusão, 

muitas vezes nos chamam a atenção as pessoas com deficiência, mas Mantoan 

(2008) afirma que inclusão é “estar com”, é possibilitar todos os alunos viverem 

experiências educacionais favorecendo suas potencialidades e possibilidades, 

criando, dessa forma, ambientes que em todos possam trocar conhecimentos e 

experiências. Como afirma Mantoan (2015, p. 24), “se o que pretendemos é que a 

escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação 

voltada à cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as 

diferenças”. 

      Na Declaração dos Direitos Humanos (1948), está assegurado o direito à 

educação pública e gratuita a todas as pessoas. Consequentemente, temos 

contemplada a inclusão social, já apresentada na forma de igualdade entre todos 

dentro da diversidade humana, inclusive na educação. A inclusão implica a 

heterogeneidade, convívio com as diferenças, vencimento de barreiras que impedem 

essa convivência, convivência com as diferentes realidades sociais e educacionais.  

 A educação, dada como direito de todos, muitas vezes não atende a todos da 

mesma maneira, visto que tira o direito daqueles que não atendem aos padrões de 

uma determinada sociedade que impõe padrões homogeneizadores. Magalhães 

(2011) assim se manifesta: 

Em sociedades democráticas, a educação representa um direito de 
toda a população, incluindo, assim, as pessoas com deficiência. 
Defender tal afirmação significa que o sistema escolar deve receber 
toda e qualquer clientela, independentemente de características 
físicas, cognitivas, comportamentais e psicossociais que diferenciem 
da maioria da população e, fundamentalmente, lançar um olhar para 
as diferenças que circulam na escola, em situações que geram 
diálogo e conflito (MAGALHÃES, 2011, p.13 e 14). 

      
       Para que a educação seja efetiva e atenda a todos, precisamos ter mais 

atenção de fato com todos na escola, tornando esse espaço o mais plural e 

acessível a todos os alunos, para que possam desenvolver suas capacidades para o 

exercício da cidadania. Sendo assim, é importante que, nesta pesquisa, entendamos 

que a acessibilidade na sociedade, de uma forma geral e em todos os níveis, 

também é primordial para que a inclusão seja efetivada.  
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       Quando falamos de acessibilidade12, estamos tratando do acesso às 

experiências estéticas, do trabalho, da educação, da vida em sociedade de todas as 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, através de suportes ao meio físico 

(edifícios, mobiliário, vias públicas, equipamentos urbanos e outros).  Sassaki 

(2006), em seu livro “Inclusão construindo uma sociedade para todos”, destaca que 

acessibilidade é um dos agentes na quebra de barreiras para que, de fato, a 

inclusão aconteça. A acessibilidade possibilita e permite que o acesso seja 

beneficiado por todos.  Destacamos as dimensões de acessibilidade que precisam 

ser aplicadas, conforme Sassaki (2006, p.68-69) em seus estudos citando empresas 

e todos os ambientes: 

 Acessibilidade arquitetônica: sem barreiras ambientais e físicas, no interior 

e entorno dos escritórios e fábricas. 

 Acessibilidade comunicacional: sem barreiras na comunicação interpessoal 

(face-a-face, língua de sinais, linguagem corporal, linguagem gestual etc.), na 

comunicação escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos 

em braile, textos com letras ampliadas para quem tem baixa visão, notebook 

e outras tecnologias assistivas para comunicar) e na comunicação virtual 

(acessibilidade digital). 

 Acessibilidade programática: sem barreiras invisíveis embutidas em 

políticas (leis, portarias, resoluções, ordens de serviço, regulamentos etc.). 

 Acessibilidade metodológica: sem barreiras nos métodos e técnicas de 

trabalho (métodos e técnicas de treinamento e desenvolvimento de recursos 

humanos, execução de tarefas, ergonomia, novo conceito de fluxograma, 

empoderamento etc.) 

 Acessibilidade instrumental: sem barreiras nos instrumentos e utensílios de 

trabalho (ferramentas, máquinas, equipamentos, lápis, caneta, teclado de 

computador etc.). 

 Acessibilidade atitudinal: sem preconceitos, estigmas, estereótipos e 

discriminação, como resultado de programas e práticas de sensibilização e de 

conscientização dos trabalhadores em geral e da convivência na diversidade 

humana nos locais de trabalho. 

                                                           
12 Lei de acessibilidade – nº 10.098/2004. 
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     Todas as dimensões de acessibilidade precisam estar presentes na escola, 

observadas suas peculiaridades, visto que, no texto de Sassaki (2006), elas são 

apresentadas em conformidade com as atividades do trabalho nas empresas e 

escritórios.  

 Podemos refletir que, no que tange ao dia-a-dia das crianças, uma escola 

sem acessibilidade arquitetônica dificultará os alunos cegos e com baixa visão em 

sua locomoção nesse espaço. Assim, a falta de uma acessibilidade comunicacional 

afetará de maneira imensurável a compreensão dos conteúdos por parte de um 

aluno surdo que necessite da língua de sinais. 

     Quando pensamos no processo de ensino-aprendizagem da Geografia para e 

com as crianças das séries iniciais no IBC, precisamos redimensionar todos esses 

pontos em relação às características das crianças que hoje formam essas turmas. 

Pensar a Geografia para além das tradicionais formas de se ensinar o lugar, a 

paisagem, o espaço e, sim, pensar formas de se construir com as crianças, tornando 

acessíveis a todas elas esses conhecimentos. Criar, junto com elas, possibilidades 

de materiais para as que precisam de acessibilidades metodológicas, 

comunicacionais, instrumentais, atitudinais. Além também de construir, não somente 

com as crianças, mas também com as professoras que as atendem e trabalham os 

conteúdos, refletindo que acessibilidade é além do que somente um ir e vir no 

espaço. 

      Hoje o IBC vive uma realidade completamente diferente da sua fundação em 

que o atendimento era realizado para crianças cegas e depois com baixa visão. 

Como fora mencionado, as crianças que hoje são atendidos apresentam outros 

comprometimentos cognitivos além da deficiência visual. Tornar o IBC, neste século 

XXI, um espaço que acolha a todos é urgente e isso perpassa também na questão 

da acessibilidade em todos os níveis, já que a instituição atende, desde os bebês na 

Educação Precoce, à primeira infância na Educação Infantil, nas séries iniciais, no 2º 

segmento do Ensino Fundamental,Ensino Médio, EJA e, na fase adulta, aos 

reabilitandos. 

      No ano de 2016, foi estabelecido que os alunos que eram atendidos no 

Programa Educacional Alternativo (PREA) seriam incluídos nas turmas com os 

alunos cegos e com baixa visão no ano seguinte, em 2017. Quem eram esses 

alunos? Eram alunos com deficiência múltipla já atendidos pelo IBC desde o ano de 
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1989. Esse fato foi o desencadeador de uma grande mudança nas estruturas 

metodológicas dos professores que passaram a atendê-los e também os alunos 

dessas turmas que passaram a ter um convívio mais próximo e diário com esses 

alunos com deficiência múltipla. 

      Eu, como professora de Geografia do 6º e 9º anos, em 2017, recebi alguns 

desses alunos em minhas turmas. Confesso que, no início, me senti muito perdida 

em como saber lidar com eles, visto que apresentavam, além da cegueira e da baixa 

visão, outros comprometimentos como paralisia cerebral, deficiência física, autismo, 

esquizofrenia.  

 Sei que, na minha experiência com a Educação Especial, seria muito fácil 

repetir o senso comum de que eu não estava preparada para atendê-los. Isso, ao 

mesmo tempo em que me deixava profundamente triste, também me motivava a 

buscar metodologias que os atendessem. Em alguns momentos, no início das aulas, 

o que eu buscava era criar uma afetividade com essas crianças, conversando com 

elas, mesmo que não me respondessem, criando alguns materiais que lhes 

proporcionassem alguma participação nas aulas.  

 Em outros momentos, no decorrer do ano, tive o acompanhamento de 

algumas estagiárias, que auxiliavam nas atividades em sala de aula, e também de 

cuidadoras em momentos mais difíceis e pessoais dos alunos.   

      Na turma de 9º ano não havia nenhum aluno com deficiência múltipla, mas, 

nas duas turmas do 6º ano, esses alunos estavam presentes em diferentes dias e 

horários. Ao todo, eram cinco alunos, três na turma 601 e dois na turma 602. No 

início, produzia alguns materiais que pudessem atender à maior parte dos alunos. 

Todavia, percebia que alguns não conseguiam atingir de forma alguma o objetivo 

proposto que estava relacionado ao meio ambiente. Ainda não entendia que, para 

cada aluno, sendo único na sua forma de ser e estar no mundo, um mesmo material 

não representava a mesma coisa.  

      Uma experiência que deu certo ocorreu com a ajuda de uma estagiária de 

Geografia na produção de um jornal geográfico seguindo o conteúdo que estava 

sendo trabalhado com os demais alunos da turma os continentes e os oceanos. O 

aluno em questão gostava muito de jornal, o qual rasgava, tentava ler da sua 

maneira e sempre o apresentava para a professora durante a aula. Utilizando o 

próprio jornal, solicitávamos que ele buscasse imagens que tivessem ligação com o 
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conteúdo da aula naquele dia. Por exemplo, se fossem os oceanos, ele procuraria 

imagens de oceanos e construiria uma página do jornal dele com a estagiária o 

auxiliando. Assim, no final do semestre, ele conseguiu produzir o seu jornal tendo 

uma compreensão do que havia feito. 

      Outra experiência que teve um resultado positivo foi o trabalho apresentado 

na Semana do Meio Ambiente por uma das turmas do 6º ano. Em conjunto com a 

turma, decidimos o que seria apresentado nessa semana para as demais turmas do 

colégio.  Ficou decidido que representaríamos, na sala de aula, uma redação de um 

jornal. Partindo da pauta selecionada com a participação de todos, os alunos 

participaram ativamente de todos os momentos de preparação do jornal, que 

envolveu realizar tarefas na escola e fora dela, como apresento a pauta a seguir: 

Tópicos/seções do jornal 

Manchete – O Aquífero Guarani; 

I. Entrevista com um professor universitário; 

II. Cartas dos Leitores – textos dos alunos; 

III. Mensagens dos professores do IBC sobre a questão da água; 

IV. Seção de fotos/imagens – com AD13 

V. Para saber mais – pesquisa realizada pelos alunos que renderão 

sugestões de exposições, filmografia e exposições de arte. 

      Em conjunto com a professora, os alunos organizaram todas as informações 

para a confecção do jornal e, com o consenso de todos, o material foi reproduzido 

em braille e tinta. Todos deveriam apresentar para os outros alunos visitantes, como 

podemos observar nas imagens a seguir:  

 

                       Figuras 23 e 24: Os alunos na redação do jornal  

    
   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 
 

                                                           
13  AD – Audiodescrição. 
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AD: Duas fotos coloridas de uma sala de aula. Na primeira, os alunos estão em carteiras escolares, 
ao fundo, a professora e um aluno em pé. Na parede, um jornal ampliado. Na segunda, alguns alunos 
estão em carteiras e outros sentados no chão. Alguns alunos observam o jornal na parede enquanto 
outros olham para um texto que está sobre a carteira. 

 

 

Figura 25: O jornal produzido pela turma 601 

 
                                                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017). 
 

AD: Foto colorida de um jornal ampliado. Na parte superior o título: “A conscientização sobre a água” 
e dois logos do IBC, um localizado à direita e o outro à esquerda do título. Abaixo, o conteúdo do 
jornal. No lado direito, um globo terrestre.  
 

     Com essas atividades, consegui constatar que é possível incluir todos. Para 

isso, o professor precisa ouvir os alunos que estão envolvidos nesses trabalhos.  

Além do acompanhamento da professora, os colegas da turma ajudaram, também 

participaram, colaborando com as tarefas que seriam realizadas em casa. Foi muito 

gratificante realizar as duas experiências descritas, o jornal do aluno e o da turma, 

pois foram duas formas de se produzir um jornal com os alunos. Apesar de serem 

diferentes as estratégias utilizadas, também foi importante a colaboração de outras 

disciplinas, como Português e Ciências, e de outros professores na produção do 

jornal da turma 601.  Também é relevante destacar que, com alguns alunos, foi difícil 

trabalhar alguns conteúdos de Geografia, dada a dificuldade da professora em 

construir metodologias que atendessem a esses alunos, mas o que ficou de todo 

esse processo foi o diálogo, o reconhecimento que é observando a vivência das 

crianças e dos jovens que chegam até nós, suas relações com a vida, com os 
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outros, o ponto de relação com os saberes escolares, no caso aqui, os geográficos. 

O fazer docente se torna, assim, relacional e transformador.  

     Foi muito importante para a minha pesquisa de doutorado ter a experiência 

com esses novos alunos, nas turmas do ano de 2017, principalmente no 

acompanhamento da pesquisa, nas turmas das séries iniciais nos anos de 2018 e 

2019, uma vez que essa experiência fez com que mudasse o foco da pesquisa, até 

então voltada somente para os alunos cegos. Nessa trajetória, tem sido possível 

observá-los nas séries iniciais, sabendo que seguirão caminho até onde eles 

puderem chegar. Assim, não poderia deixá-los de fora da pesquisa e a possibilidade 

de aprender nesse movimento de troca com esses alunos.  

     Para isso, entender a deficiência múltipla é essencial, visto que a minha 

experiência em Educação Especial não seria suficiente para atender a esses alunos, 

com demandas tão diversas, construindo-se um entendimento sobre os alunos e 

proporcionando-lhes qualidade no ensino de Geografia.  

     Precisamos conhecer toda a dinâmica do atendimento desses alunos no IBC e 

qual caminho foi construído até o momento atual.  Dentro da lógica da inclusão de 

que todos necessitam ter as mesmas experiências educacionais possibilitando a 

construção de ambientes em que todos possam trocar conhecimento, precisamos 

criar situações de aprendizagem com esses alunos inseridos nessas turmas. Vale 

destacar que, ano após ano, cada vez mais a presença de crianças cegas com 

outras deficiências no IBC, ou seja, a possibilidade de mudança de público, desse 

modo, precisou compreender a necessidade de novas práticas metodológicas, de 

tecnologias que possibilitem comunicações alternativas e ampliadas com os alunos.  

     Nesse sentido, mediante as aflições em relação ao incipiente conhecimento 

sobre as práticas com alunos com deficiências múltiplas, traremos informações que 

nos ajudarão numa melhor compreensão dada à dimensão e às especificidades 

desse público, para seguirmos com o trabalho daqui por diante. Vale lembrar que a 

deficiência visual pesquisada no mestrado não aparece como ponto principal a ser 

tratado neste momento, mas, sim, outras deficiências presentes nos alunos que 

participarão da pesquisa, como a deficiência intelectual, física, motora, todas 

associadas à cegueira. 
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2.7 – Deficiência múltipla - DM 

 

     O vocábulo deficiência múltipla corresponde à definição dada pelo Brasil 

(MEC, 1994, p.11), sendo a “associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais 

deficiências primárias, com comprometimentos que acarretam atrasos no 

desenvolvimento global e na capacidade adaptativa”. Nesse mesmo ponto, a 

associação de mais uma deficiência não acarreta que a pessoa terá, por definição, a 

deficiência múltipla: “o termo deficiência múltipla tem sido utilizado para caracterizar 

o conjunto de duas ou mais deficiências associadas, de ordem física, sensorial, 

mental, emocional ou de comportamento social” (BRASIL, 1994, p. 11). No entanto, 

não existe um consenso sobre a definição e também poucas pesquisas em níveis 

nacional e internacional.  Rocha (2014) sugere que se forme uma padronização da 

DM no que diz respeito à sua conceituação.  

     Os dados apresentados pela a Organização Mundial de Saúde (1996) firmam 

que 1% da população mundial tem deficiência múltipla. Rocha (2014) admite que o 

Brasil não possui dados concretos sobre o número de pessoa com DM, já que o 

censo de 2010 não apresenta tais informações, que traziam mais dados sobre as 

deficiências visual, auditiva, motora e intelectual de alunos matriculados em escolas 

ou classes especiais.  

      No entanto, o que determina as necessidades educacionais de uma pessoa 

DM serão as suas potencialidades, o seu nível de desenvolvimento, a sua interação 

social, a comunicação, a sua aprendizagem e suas possiblidades funcionais. Sendo 

assim, não podemos afirmar que uma pessoa que apresenta mais de uma 

deficiência será uma pessoa com DM, sem ao menos dar a possibilidade de 

conhecer na sua completude. Sendo assim, concordamos com Rossi (2012) quando 

esta afirma que: 

Há um grande equívoco em pensar que a deficiência múltipla 
constitui-se como uma grave condição humana, pois uma pessoa 
com dupla deficiência sensorial acentuada – física e visual, por 
exemplo, pode estar menos comprometida, em termos de 
funcionamento global, do que uma pessoa com grave deficiência 
mental. Nesse caso, uma única deficiência representa mais 
limitações funcionais do que as duas juntas, de natureza sensorial 
(ROSSI, 2012, p.205). 

 
     Existe também a possibilidade da ocorrência da DM somente com uma 

deficiência cuja gravidade pode acometer outras áreas. Por exemplo, “um bebê com 
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deficiência no funcionamento da tireóide, se não receber tratamento adequado, pode 

vir a ser afetado em diversas áreas do desenvolvimento: intelectual, psicomotora e 

de comunicação entre outras” (CARVALHO, 2000, p. 47). Nessa concepção, uma 

deficiência inicial é geradora de outras deficiências secundárias, vindo a caracterizar 

a deficiência múltipla.  

      Na concepção de Fenapaes (2007, p. 22), devido à gravidade da DM, 

algumas considerações deverão ser: tipo e número de deficiências associadas; 

abrangência das áreas comprometidas; idade de aquisição das deficiências; nível ou 

“grau” das deficiências associadas. A consideração sobre “gravidade” das 

deficiências depende de muitos aspectos que extrapolam as condições individuais 

das pessoas afetadas.  

     Também segundo Carvalho (2000, p. 49), deverão ser considerados outros 

aspectos, como: a atitude de aceitação por parte da família; a intervenção adequada 

para atuar nas causas e nos efeitos das deficiências; a oportunidade de participação 

e integração da pessoa ao ambiente físico e social; o apoio adequado, com a 

duração necessária, para melhorar o funcionamento da pessoa no ambiente; o 

incentivo à autonomia e à criatividade; as atitudes favoráveis à formação do 

autoconceito e da autoimagem positivos. Dentre todos os aspectos considerados, 

entende-se que a educação exerce um papel relevante. Com a intervenção 

educacional apropriada e precoce, aumenta-se a possibilidade de um 

desenvolvimento, de uma aprendizagem e de um convívio familiar e comunitário 

mais amplo para essa criança, buscando sua autonomia e uma melhor qualidade de 

vida. 

      
     A questão educacional necessita considerar várias características que 

envolvem uma criança com DM que irão reduzir ou ampliar suas demandas, por 

conta das exigências ambientais complexas e intensas, e também as questões 

socioculturais, a existência ou não de apoios adequados que contribuirão para o seu 

desenvolvimento e aprendizagem. Sendo assim, uma atividade sem nenhum 

conhecimento prévio sobre a criança pode ter como resposta uma observação da 

criança como mais limitada, sem uma capacidade funcional, com limitações, embora, 

muitas vezes, com participação de outras crianças, ela possa conseguir apresentar 

um resultado. Sendo assim, quando recebe o apoio adequado, em muitos casos, os 

ganhos são observados por todos que convivem com a criança. 
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     Nessa perspectiva, a importância de um apoio adequado irá manifestar-se nos 

aspectos emocional e motivacional, muitas vezes com resultados significativos para 

a criança e sua família. Com o empenho e a ajuda de todos, a criança pode alcançar 

o sucesso, aumentando sua autoconfiança e encorajando-a para novas tentativas.  

 

                         Figuras 26 e 27: Aluna Isadora na produção do bolo 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 
 

AD: Duas fotos coloridas. Ambas apresentam uma da sala de aula. Em primeiro plano, uma mesa 
retangular com uma forma oval, um liquidificador e ingredientes para a produção de um bolo. Na 
primeira foto, a aluna Isadora está de frente para a mesa e a professora Bárbara atrás dela. A 
professora toca os braços da aluna. Com a mão direita, Isadora despeja um ingrediente no 
liquidificador que está com um pouco de leite. Na segunda foto, a professora observa Isadora colocar 
outro ingrediente no liquidificador.  
 
 

                   Figuras 28 e 29: Alunos Layla e Ítalo na produção do bolo 

 

  
                                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 

 
AD: Duas fotos coloridas. Ambas apresentam uma sala de aula. Sobre uma mesa retangular, os 
ingredientes para a produção de um bolo. Na primeira, a professora Bárbara ajusta uma mesinha na 
parte frontal da cadeira de rodas da aluna Layla.  Na segunda, o aluno Ítalo está de frente para a 
mesa e a professora atrás dele. Ela toca no braço direito do aluno que despeja o conteúdo de um 
liquidificador em uma forma oval. 
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     Na atividade realizada pela professora, todos as crianças são encorajados a 

participar da produção de um bolo para o dia dos pais. Observem que Layla14 tem 

participação ativa, estando próxima ao acontecimento que envolveu todos. Então, 

não podemos achar que ela não possui uma percepção que lhe possibilite 

acompanhar com os demais alunos essa atividade. Assim, segundo Carvalho 

(2000), vários tipos de apoio podem ser propiciados às pessoas com deficiência 

múltipla:  

tecnológico, material, espiritual, psicológico, moral, técnico, entre 
outros. São exemplos de ações de apoio: • realizar o atendimento 
especializado de que a pessoa necessita; • mediar a aprendizagem 
de habilidades de cuidados pessoais, de maneira autônoma; • 
encorajar e apoiar a realização de tarefas escolares; • providenciar 
equipamentos e materiais necessários para atender às necessidades 
especiais tais como, prótese auditiva, bengala branca, lupa, 
mobiliário adaptado e outros; • fazer modificações no ambiente 
escolar que propiciem a aprendizagem dos conteúdos curriculares; • 
criar serviços e programas especializados que fortaleçam a 
aprendizagem do aluno; • fazer adaptações no lar que possibilitem a 
autonomia da pessoa nas atividades cotidianas; • adaptar o material 
escolar para o acesso do aluno às provas, exercícios, leituras; • 
ensinar o uso dos utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e 
outros bens materiais da família e da comunidade (CARVALHO, 200, 
p. 61 -62). 

 
 

2.8 Deficiência múltipla no IBC: Modelo Ecológico Funcional e  o  PREA 

 
2.8.1 O Modelo Ecológico Funcional  
 

      Em seu artigo “Deficiência Múltipla e Modelo Ecológico Funcional”, Jesus 

(1998) apresenta quatro áreas curriculares que caracterizam essa proposta 

educacional em: a área doméstica (AVD) - todas as atividades voltadas para a vida 

da criança, vestuário, higiene, tudo o que a criança possa fazer sozinha; a área 

escolar - que implica uma flexibilização do conteúdo para atender a esses alunos, no 

que diz respeito aos conteúdos curriculares; a área de comunidade e lazer - 

trabalhada em conjunto com a família e que também implica menos tempo em sala 

de aula e mais no meio ambiente da escola em que a criança está inserida, a 

criança precisa conviver no ambiente em que ela vive na sua comunidade, estar no 

parque, na igreja, no mercado; a área ocupacional - que visa ao futuro do aluno no 

                                                           
14 As crianças são nomeadas porque trabalhamos com suas autorias e também com o aporte dos 

estudos bakhtinianos, segundo os quais as crianças são criadoras de cultura. 
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mundo do trabalho, proporcionando uma ocupação, um meio de ocupar seu tempo 

com a possibilidade de um ganho financeiro para alunos que possam produzir algo 

que lhes permita uma renda, pensado nessa estrutura organizada para o IBC.    

    O modelo ecológico em Educação Especial teve a sua criação no início da 

segunda metade do século XX, na Europa, chegando, em meados dos anos de 

1980, aos Estados Unidos. Essa abordagem tem como principal objetivo o pleno 

desenvolvimento da criança com DM para que ela seja inserida na família, na 

comunidade, no meio social e também no ambiente físico, geográfico, histórico, 

familiar e comunitário. Essa proposta educacional entende que o aluno é um ser 

único e que não existe um só sistema e ambiente para trabalhar com essas 

crianças. Também propõe constantes adaptações a cada criança e oportunidades 

de atividades distintas das tradicionais encontradas nas escolas regulares. 

 No livro “Abordagem ecológica em educação especial: fundamentos básicos 

para o currículo” (1997), a autora Maria Cecília de Freitas Cardoso aborda a 

proposta ecológica em educação, apresentando toda uma estrutura e organização 

para a implementação desse modelo de trabalho. 

A proposta ecológica em educação compreende: 
 
Pressupostos filosóficos: 

Direito, capacidade e necessidade de viver e conviver em comunidade. 

Necessidade de uma comunidade integrada para todos. 

Direitos relacionados à educação. 

 

Princípios orientadores da DM: 

Unicidade, capacidade, máxima participação, liberdade, cidadania, coparticipação, 

sistema de apoio, qualidade de serviços, qualidade de relações. 

 

 Conhecimento do educando:  

Características pessoais, habilidades demonstradas, dificuldades e desafios 

enfrentados, estilo de aprendizagem, preferências e aversões. 

Inter-relacionadas às dimensões pessoais: dimensão biológica, dimensão social, 

dimensão afetiva, dimensão cognitiva, dimensão espiritual. 
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Diretrizes metodológicas 

Um currículo apropriado ao aluno, necessidade de diferentes locais de ensino, ação 

educadora em ambientes naturais, ação simultânea em vários ambientes e 

situações, ação que promova e facilite a interação com diferentes pessoas, 

especialmente com os da mesma idade cronológica, estratégias que valorizem a 

máxima participação do aluno, a valorização da participação parcial, abertura para 

variedade de métodos. 

 

Grandes áreas curriculares propostas nesta abordagem:   

1- área doméstica - tudo o que se relaciona à vida privada, familiar e domiciliar do 

aluno, como cuidados pessoais e participação em atividades de trabalho doméstico. 

2- área comunitária - tudo o que se refere à vida na comunidade a que pertence e/ 

ou pertencerá, como fazer compras para a alimentação e pertencer a grupos de 

amigos. 

3- área escolar - tudo o que diz respeito à participação do aluno na escola e em 

atividades propostas pela mesma, como aprender a ler e escrever, frequentar a 

biblioteca da escola. 

4-  área ocupacional - tudo o que diz respeito a uma vida de participação, 

contribuição e/ou produção significativa para si e/ ou para os outros, como trabalhar 

num emprego regular com supervisão. 

      Segundo Jesus (1998), no trabalho com deficiência múltipla, o professor 

necessita construir oportunidades para que os alunos possam ter um 

desenvolvimento que possibilite a sua participação na sociedade. A partir desses 

elementos, permitir a esses alunos maior independência e autonomia, ofertando, 

para isso, um currículo indivudualizado, bem como adaptações às necessidades de 

cada um dos alunos atendidos.  

 

2.8.2 - O Programa Educacional Alternativo do IBC – PREA 
 
     Para entender como ocorreu todo o processo de organização no atendimento 

a crianças e jovens com DM no IBC até a concretização do Programa Educacional 

Alternativo (PREA), foi necessário buscar na instituição as pessoas que viveram 

esses momentos e participaram ativamente dessa construção. No momento do 

campo da tese, tivemos a oportunidade de conversar com a professora Elisabeth 
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Ferreira de Jesus no ano de 2018 atendendo às crianças com deficiência múltipla na 

Educação Infantil. Através da história oral, as memórias são revividas e relembradas, 

uma vez que, 

 
na História Oral, é toda a subjetividade do diálogo que se materializa 
em escrita, a voz que me conta a sua história de vida, o silêncio que 
consiste num intervalo ou uma pausa no meio da conversa, os 
olhares, a entonação da voz, os gestos do corpo. São todos esses 
fatores, documentos vivos de escrita. O sujeito, como agente 
histórico (OLIVEIRA, 2009, p. 31). 

  

     Todo o projeto do PREA começou a partir de observações realizadas no ano 

de 1989, pelos professores Elisabeth de Jesus e Paulo Sérgio de Miranda, que 

atendiam a uma aluna com comportamentos considerados inadequados durante as 

suas aulas, que consistiam em Atividade da Vida Diária e Educação Física, 

respectivamente. Os professores recorreram ao psicólogo do IBC, pois não havia 

nenhum outro aluno com as mesmas características dessa aluna. A professora 

Elisabeth assim relata: 

 

Na verdade começou no ano de 1989 com uma aluna na antiga 
classe de alfabetização do IBC, ela apresentou comportamentos 
inadequados tanto na minha aula, quanto na aula do professor Paulo 
Sérgio. Quando ela era contrariada, ela tirava a roupa. Eu era 
professora de AVD e ele de Educação Física, e toda vez que ela não 
queria fazer a atividade, ela tirava a roupa. Ela apresentava uma 
emeplagia, tinha o lado direito uma dificuldade motora [...] Eu 
trabalhava com ela com a brincadeira do meu mestre mandou, ela 
gostava e com os comandos ela colocava a roupa. 

 

     Em 1990, o IBC sofreu uma intervenção federal e a chegada ao instituto à 

professora Ana de Lourdes de Castro Barbosa, interventora enviada pelo MEC. Ela 

passa a conhecer cada departamento do IBC e constata que o instituto atendia a 27 

alunos com deficiência múltipla incluídos nas classes regulares. Em uma reunião 

com os professores, Ana de Lourdes propôs ajudar a quem gostaria de trabalhar 

com esses alunos. Foi feito um convite à professora da UERJ, Doutora Maria Cecília 

de Freitas Cardoso, para dar um suporte e assessoria na elaboração de um projeto 

de atendimento para esses alunos. Foi escolhido um espaço para a realização dos 

atendimentos e, em 22 de março de 1991, o programa fica pronto, com a 

metodologia que seria trabalhada, sendo o marco inicial do trabalho com deficiência 

múltipla no IBC com a colaboração da professora Maria Cecília, tendo funcionado 
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até 1993. 

 Também foi realizada uma parceria com a UERJ e o IBC para a implantação 

do primeiro curso de pós-graduação em Deficiência Múltipla com uma única turma 

cuja maioria era formada por professores do IBC. A professora Maria Cecília de 

Freitas Cardoso foi muito importante na implantação do modelo de atendimento. Foi 

elaborado um currículo específico para atender aos alunos com Deficiência Múltipla, 

conhecido no IBC como Programa Educacional Alternativo (PREA) com a 

participação dos professores da instituição.  

 Apresentamos a seguir os objetivos do PREA15, construídos sob a orientação 

da professora Maria Cecília de Freitas Cardoso (1998): 

 

ALUNOS A QUE SE DESTINA  

Alunos que atendam aos critérios de entrada no Programa de 7 a 17 anos, 

podendo, depois dessa idade, permanecer no programa por mais um ou dois anos, 

no máximo, caso seja recomendado pela equipe para término de aquisição de 

conhecimentos ou comportamentos que estejam sendo trabalhados. 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar oportunidades para o pleno desenvolvimento do aluno e sua 

integração e participação em seu grupo social (família, escola, comunidade). 

 

Oportunizar ao aluno maior grau de independência e autonomia em suas 

atividades: 

 

Da vida diária em seu lar: 
 cuidados pessoais, autogerenciamento e segurança; 
 cuidados com objetos, animais, plantas; 
 cuidados com a casa e atividades típicas do lar; 
 preparo de   refeições; 
 dinâmica de vida em família; 
 comportamentos adequados em diferentes situações; 
 afetividade e interações com pessoas significativas. 

 

                                                           
15  Estas informações estão contidas na apostila produzida pela professora Elisabeth de Jesus que 

a utiliza no curso Modelo Ecológico Funcional na Educação de Alunos com Deficiência Múltipla que 
ministra no IBC, que também faz parte do seu artigo Deficiência Múltipla e Modelo Ecológico 
Funcional, publicado em1998 na revista Benjamin Constant. 
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Ocupacionais: 
 arrumação e manutenção do local onde vive e/ou trabalha; 
 atitudes e responsabilidades perante o trabalho; 
 serviços e ocupações simples na escola; 
 serviços e ocupações simples em casa; 
 serviços e ocupações simples na comunidade. 

 
Comunitárias: 

 utilização de serviços e recursos da/na comunidade; 
 participação em atividades e/ou ambientes coletivos; 
 participação em eventos e/ou na comunidade; 
 locomoção na comunidade; 
 relacionamento social com vizinhos, conhecidos e pessoas desconhecidas da 

comunidade. 
 
De recreação e lazer: 

 artes (música, artes plásticas e cênicas); 
 práticas esportivas; 
 jogos individuais ou coletivos; 
 jogos de mesa e/ou de salão; 
 utilização de recursos da comunidade. 

 
A participação integrada em atividades da escola com alunos desse Programa, 

alunos das turmas de escolaridade regular do Instituto e de outras instituições, 

garante sua inserção em todas as modalidades de atividades oferecidas pela escola, 

como: 

 esportivas; 
 recreativas; 
 cívicas; 
 artísticas; 
 ocupacionais / profissionalizantes; 
 pedagógicas; 
 relacionadas a projetos específicos. 

 
3. O desenvolvimento de habilidades específicas de: 
 
Locomoção / Mobilidade 

 lateralidade; 
 esquema corporal; 
 esquema espaço-temporal; 
 sinais captados pelos sentidos; 
 locomoção pelas diversas dependências da escola; 
 locomoção nas diferentes vias de acesso da comunidade mais ampla. 

 
Comunicação Oral e Escrita (Braille ou cursiva) 

 diferentes funções da linguagem; 
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 vocabulário enriquecido; 
 emprego correto das formas gramaticais; 
 construção de frases e períodos diversificados; 
 linguagem gestual e expressão facial. 

 
Matemática (tempo, quantidade, volume, peso) 

 contagem; 
 medição; 
 comparações; 
 manipulação de diferentes materiais; 
 relatos; 
 planejamentos. 

 
Aquisição de conhecimentos gerais através de atividades funcionais. 
 
 
Matrícula: 
 
O candidato deverá apresentar diagnóstico de deficiência visual associada à 

deficiência mental leve ou deficiência visual associada a um grande atraso 

generalizado no desenvolvimento global com hipóteses para prognóstico de 

deficiência múltipla e atender a, pelo menos, um dos seguintes itens: 

 

a) Necessitar de apoio ou supervisão sistemática em maior intensidade e frequência 

do     que os outros alunos da mesma faixa etária matriculados na instituição; 

b) Necessitar, mesmo que temporariamente, de atendimento educacional 

individualizado, sem possibilidade de participação em grupo ou em nenhuma 

atividade pedagógica; 

c) Necessitar de desenvolvimento de currículo com conteúdos  relacionados a 

habilidades adaptativas que normalmente já são dominadas por alunos da instituição 

com a mesma idade cronológia. 

 

Conclusão: 

O aluno deverá atender a, pelo menos, um dos seguintes itens: 

a) Demonstrar capacidade para acompanhar o programa regular de ensino da 

instituição; 

b) Demonstrar progresso na aquisição de habilidades adaptativas que lhe  

possibilitem  participação e integração na vida familiar, comprovado por uma 
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avaliação sistemática e longitudinal, mesmo que não tenha adquirido independência 

na área ocupacional; 

c)Demonstrar domínio de habilidades ocupacionais que lhe possibilitem contribuir 

para a sua subsistência em sua comunidade. 

 
 
DINÂMICA DE ORIENTAÇÃO À FAMÍLIA 
 

Na estratégia pedagógica utilizada, é fundamental a participação da família no 

planejamento educacional e na avaliação, através de: 

 Oferecimento de informações iniciais e parecer em relação às atividades 

propostas pela equipe; 

 Relato do desempenho e análise do progresso do aluno; 

 Oferecimento de orientação à família: reuniões mensais com o professor ou 

coordenador do Programa. Atendimento com qualquer membro da equipe em 

outros horários sempre que solicitado, com horário marcado pela Coordenação do 

Programa. 

 

FUNCIONAMENTO DO PREA NO IBC 

A coordenação do Programa Educacional Alternativo (PREA) funcionava em 

dois turnos com os seguintes horários: manhã (8h às 11h40 min), com atendimentos 

aos alunos na faixa etária de 10 a 17 anos, e à tarde (13h às 16h), com alunos na 

faixa etária de 7 a 10 anos. 

O trabalho desenvolvido com esse público foi baseado no Modelo Ecológico 

Funcional. O atendimento no PREA foi encerrado no ano de 2016, tendo, no ano 

seguinte, todos os alunos sido incluídos nas turmas regulares do IBC. 

           Isso posto, este capítulo tratou das infâncias do IBC e da história do próprio 

Instituto. Apresentando a importância dos estudos da infância e contextualizando o 

trabalho com as crianças com deficiência múltipla. No próximo capítulo trataremos 

da Geografia da Infância no Brasil e no IBC. 
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3. A GEOGRAFIA DA INFÂNCIA NO BRASIL E NO IBC  

Descansamos uma tarde em casa do poeta popular 
Cordeiro Manso. Pernoitamos depois junto a um 
açude lamacento, onde patos nadavam. Construiu-
se com fardos, caixas e encerados uma tenda, e aí 
me estirei sobre peças de estopa, friorento, 
iluminado a cera de caranaúba. 

(Graciliano Ramos,  2015) 
 

      A epígrafe do livro “Infância”, de Graciliano Ramos, fala de lugares que 

influenciaram sua vida, fazendo-me lembrar também de lugares que marcaram muito 

a minha vida, como a casa em que fui criada com os meus irmãos. Lembro-me de 

cada canto, todos explorados minuciosamente por nós. Lembro-me da única árvore 

que ficava no fundo do quintal, na qual fiquei com o braço preso levando todos a 

sofrer até conseguirem me tirar lá do alto. Esse espaço/tempo da minha infância 

está guardado em minhas memórias, constituindo-me, embora possa não contar 

com a  mesma riqueza de detalhes de Graciliano Ramos.  Minhas lembranças de 

infância forjaram a minha geografia naquele espaço tempo em que eu vivi. 

 

3.1  A Geografia da Infância no Brasil 

     Os estudos da Geografia da Infância no Brasil tiveram a influência dos estudos 

ingleses e franceses que já abordavam essa temática, e dos Estados Unidos, com o 

professor Stuart Aitken, com a Geografia da Infância e da Juventude. No Brasil, 

ainda é uma área pouco explorada, tendo como precursores os trabalhos de Lopes e 

Vasconcellos (2005).  Nesta pesquisa, temos, como principal referência, os estudos 

do professor Jader Janer Moreira Lopes que, em sua tese de doutorado16, pesquisou 

as crianças migrantes. No seu trabalho de campo, surgiram muitas questões que os 

teóricos brasileiros não respondiam. Assim, o pesquisador foi buscar a temática em 

trabalhos da Geografia das crianças com pesquisadores na Europa, principalmente 

na Escócia, País de Gales e Inglaterra. Em seus estudos e tradução dessa 

perspectiva no Brasil, nomeou como Geografia da Infância17.  

                                                           
16 Na tese: Então Somos “Mudantes”: Espaço, Lugar e Territórios de Identidades em Crianças 

Migrantes. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, UFF, 
2003.  

17 A explicação para a escolha da terminologia “Geografia da Infância” foi realizada na aula da 
disciplina: “Pesquisa com Bebês” no dia 29/05/2017, no Programa de Pós-Graduação em Educação 
da UFF, em Niterói. 
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      A escolha por essa terminologia foi feita a partir da questão de entender a 

infância como espaço de disputa territorial. O pesquisador assevera que, em suas 

pesquisas e estudos sobre a infância, ela é entendida como uma concepção social a 

partir de cada grupo na qual está inserida, compreendendo as modificações no 

espaço e no tempo constituindo uma Geografia, salientando que criança e infância 

não são sinônimas, como foi explicado em um capítulo anterior. Estabeleceu que 

não somente pensaria a Geografia da Criança, mas que esta estaria dentro de uma 

Geografia da Infância. “A Geografia da Infância busca dialogar com as crianças e 

suas infâncias, tendo como ponto de partida essas espacialidades, as configurações 

que dela emanan, dentre as quais destacamos a paisagem, o território e o lugar” 

(LOPES, 2018, p. 61).  

     Assim, podemos observar que todos nós habitamos um espaço a cujas 

edificações, paisagens, pessoas etc., muitas vezes, somos “cegos”. Isso pode ser 

observado a partir do advento da modernidade, quando uma outra temporalidade se 

torna hegemônica, passando a fazer parte da nossa existência: o cronos. Uma 

perspectiva de tempo linear, de sucessão de eventos, de produtividade da 

existência, passa-se a a olhar a vida como um todo em uma única dimensão 

temporal, esquecendo o espaço onde a vida acontece.  

     Na escola, todas as atividades são mediadas pelo tempo cronos, que atua na 

vida acadêmica e social, diferentemente de outras temporalidades, como o tempo 

kairos ou tempo aiurônico, a temporalidade das crianças. Elas que também possuem 

uma historicidade (temporalidade) e também uma geograficidade (espaço) que são 

pontos fundamentais da existência humana, possibilitando diferentes infâncias em 

diferentes tempos e espaços.   

Por isso, a importância dos estudos da questão do meio na pesquisa de 

Vigotski (obras diversas), em que ele apresenta o conceito de vivência, já estudado 

no capítulo anterior.  Vivência (perejivánie) é uma unidade transformadora, única em 

cada ser humano. O autor compreende que espacializar as ações do ser humano é 

de suma importância para sua existência. Com uma pluraridade de infâncias, 

teremos diferentes vivências em diferentes escalas, entendendo que a vivênvia é a 

relação com ambiente, o homem e o meio. Como foi explicado, o meio é 

fundamental para o desenvolvimento do ser humano, sendo a fonte do seu 

desenvolvimento.  
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A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, 
o meio, aquilo que se vivencia está representado-a vivência sempre 
se liga àquilo que está localizado fora da pessoa -e, por outro lado, 
está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as 
particularidades da personalidade e todas as particularidades do 
meio são apresentadas na vivência (...). (VIGOTSKI, 2010, p. 686). 

 
     A vivência de cada criança no IBC, com suas diferentes particularidades, 

propicia diversas situações sociais do desenvolvimento. Assim, a vivência com esse 

espaço, com a paisagem, é importante para que possamos compreender o 

desenvolvimento de uma geografia própria desse espaço, como a circulação dessas 

crianças dentro do IBC, as orientações das professoras para que elas criem suas 

autonomias na circulação nas diferentes paisagens, na sua constituição de ser e 

estar nesse pequeno universo. Essa vivência cria possibidades de desenvolvimento 

para o ensino das diferentes linguagens geográficas para as crianças que estão ali. 

Nesse meio, o que é ofertado a elas no dia-a-dia possibilita ao professor criar 

atividades que propiciem a construção dessa cultura geográfica. Assim, Lopes 

(2018, p.49) destaca que “a criança não está no espaço, não está no território, não 

está no lugar, não está na paisagem, ela é o espaço, ela é o território, ela é o lugar, 

a paisagem, portanto, uma unidade vivencial”. 

      Outro conceito importante nos estudos da Geografia da Infância, segundo 

Lopes, é o de cronotopia. Para o autor, sem esse conceito criado por Bahktin, não é 

possível pensar a ética e a estética humana descoladas do cronos e topos, tempo e 

lugar, ou seja, não existe a possibilidade de pensar um evento humano fora de um 

cronotopo. O espaço e o tempo precisam ser levados em consideração, uma vez 

que toda palavra enunciada é situada em um tempo e espaço.  Podemos refletir, a 

partir desse conceito, que toda palavra é situada histórica e geograficamente.  

Assim, pensar com as crianças, que, a todo o momento, estão enunciando em um 

tempo e espaço que lhes são permitidos no IBC.  

     Precisamos compreender a infância a partir da leitura do espaço em que ela 

está inserida na dimensão geo-histórica humana, sendo necessário entender que 

todos nós habitamos em um espaço e em um tempo. Dessa forma, a criança possui 

uma linguagem espacial, temporal e uma série de outras linguagens, 

consequentemente, elas também habitam um espaço, sendo, por isso, possível falar 

em uma Geografia da Infância. 
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    Pensar a dimensão espacial humana das crianças, de acordo com Lopes, só 

será possível pensando na diversidade, na diferença, não apenas pela 

temporalidade, pois a temporalidade é marcada por grandes narrativas que só 

podem ser percebidas quando são espacializadas. Assim, podemos falar de 

crianças e infâncias, mas, na escola, quando espacializamos, percebemos a 

diferença. Existe a grande dificuldade de pensar a diferença como uma diversidade 

humana, pensa-se sempre como um problema a ser resolvido, pensa-se sempre em 

padronizar para aplicar a mesma metodologia para todos.  

     Lopes (2017) situa a questão com o seguinte exemplo: a criança que nasce na 

Suécia ou na França não tem a mesma infância que uma criança que nasce no Rio 

de Janeiro. Ou, no Rio, a criança que nasce na zona sul não terá a mesma infância 

de uma criança que nasce em uma favela. Nessa perspectiva, pensar a Geografia 

da Infância não compreende somente as crianças, mas todas as variadas 

dimensões (sociais, econômicas, étnicas) que concorrem para as diferentes 

infâncias. A Geografia da Infância compreende a infância de uma sociedade e como 

ela produz o seu espaço  nessa sociedade. 

       

3.2  A Geografia da Infância no IBC  

 

Por mais que os estudos caminhem, ainda não 
compreendemos o que é ser criança em sua 
totalidade. Talvez isso se deva ao fato de que as 
crianças tratem toda a complexidade de maneira 
muito peculiar ou talvez não consigam enxergar 
examente por não retirarmos os nossos óculos 
adultos, muitas vezes embaçados por uma fina 
sombra ligada a uma perspectiva mais tradicional de 
olhar as crianças e suas particularidades. (AMORIM; 
COSTA, 2015, p. 115) 

 
Nesta pesquisa, procuro retirar esses “óculos adultos” na busca de olhar as 

crianças do IBC sem o olhar adultocêntrico. Confesso que, em alguns momentos, 

isso pareceu ser muito difícil, já que nunca lecionei efetivamente para/com elas. O 

meu primeiro contato direto com as crianças das séries iniciais ocorreu no ano de 

201518.  

                                                           
18 Toda a experiência foi relatada no artigo “Geografia na Infância para alunos com Deficiência 

Visual: a utilização de uma maquete multissensorial para a aprendizagem do conceito de paisagem”. 
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A escolha pelas crianças se deu pelo fato de estarem no 1º ano, não se 

caracterizando por estabelecer um perfil. Era uma turma de crianças cegas19, com 

idades variando entre 7 e 10 anos, ressaltando que  três eram cegos congênitos 

(cegos desde que nasceram) e um com cegueira adquirida, tendo essa criança uma 

memória visual.  

As crianças possuíam as seguintes características, segundo a professora 

regente: uma, com outros comprometimentos além da cegueira,  apresentava uma 

dificuldade de se localizar no seu dia-a-dia, necessidade de memorizar por 

apresentar uma deficiência intelectual, com dificuldades de abstração de entender 

as formas de relevo. A outra criança apresentava uma dificuldade de reter as 

informações. Assim, caso lhe fosse perguntado sobre um assunto falado há meia 

hora, ela não conseguiria expressar o que fora dito. Desse modo, necessitava de 

ajuda para trazer da sua memória o que fora trabalhado. A terceira criança não 

apresentava comprometimento cognitivo, aprendia muito bem e rapidamente. 

Possuía uma ludicidade com relação a tudo que acontecia com ele, fantasiando tudo 

que aprendia. A última criança também não apresentava comprometimento 

intelectual, aprendendo com facilidade os conteúdos e apresentando uma grande 

facilidade do aprendizado tátil. 

Nessa turma, duas crianças tinham independência para se locomover pelo 

IBC, enquanto as outras necessitavam de ajuda.  A professora trabalhava para que 

todos alcançassem suas autonomias. Ela informou que, no 1º ano, elas estavam no 

processo de alfabetização. Trabalhavam a escrita e a leitura em conjunto, sendo 

também realizadas atividades lúdicas, como contação de histórias, atividades e 

jogos que visavam à aquisição de autonomia, como orientação e mobilidade dos 

alunos. Mas a forma como a atividade de localização e paisagem poderia ser feita 

utilizando maquetes era algo totalmente novo para os alunos. 

A professora afirmava que a Geografia, naquele momento, tinha como 

objetivo fazer com que os alunos aprendessem a se localizar no espaço, na sala de 

aula, nos corredores onde eles convivem com outras pessoas. Ao observarem os 

ambientes em que eles se encontravam, trabalhavam também a questão dos sons, 

                                                                                                                                                                                     
O artigo foi publicado no ano de 2016 na Revista Brasileira de Educação em Geografia – Dossiê 
“Geografia na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: espaços, territórios, lugares 
de crianças e adultos”. 

19 No IBC as turmas da 1ª fase são separadas em turmas de crianças cegos e turmas de crianças 
com baixa visão. 
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barulhos e o estímulo visual quando o aluno tem baixa visão (não é o caso dessa 

turma, mas a professora achou muito importante ressaltar tal informação). 

No início do ano letivo, nos primeiros dias, a professora apresentava como 

seria a rotina. O que havia na sala de aula, como chegar até a sala, sendo, em 

conjunto, combinado onde gostariam de sentar. Todos os dias era trabalhada a 

localização, desde a hora que chegavam à escola, no início do corredor até a sala 

de aula,  contando as portas. Como chegar até o bebedouro, como encontrar o 

banheiro, a saída da sala até o refeitório (esse momento era muito importante por 

conta da mudança de ambiente e por ser um grande deslocamento, descendo a 

escada e passando pelo pátio interno), como voltar para a sala de aula. A construção 

do mapa mental dos alunos era feita nos primeiros meses de aula, nesse novo 

ambiente, porque vários desses alunos eram oriundos da Educação Infantil que está 

localizada em outra parte do IBC. Dessa forma, os alunos necessitavam construir 

outro mapa mental para se reorganizarem nesse novo espaço em que agora 

circulavam no IBC. 

Na organização do conteúdo programático20 de Geografia para o 1º ano do 

Ensino Fundamental do IBC no ano de 2015, no 2º bimestre, estava presente já uma 

iniciação para atividades de localização, orientação, como evidenciado a seguir:  

 

2º bimestre - Conhecendo a escola: 

a) espaço físico da sala de aula (introduzir conceitos de em cima/embaixo, 

alto/baixo); 

b) orientando-se na sala de aula; 

c) construindo a maquete e a planta da sala de aula; 

d) explorando as outras dependências da escola; 

e) orientando-se na escola – na frente, atrás, à direita, à esquerda; 

f) construindo a maquete e a planta da escola; 

g) conhecendo as pessoas que trabalham na escola – professores, faxineira, 

cozinheira, secretária, bibliotecária, vigia, inspetores, coordenadores, diretor etc.; 

h) Leitura e interpretação da “Declaração dos Direitos da Criança” com relação 

ao direito de ir à escola – princípio 7. 

                                                           
20 Neste momento, o IBC está reformulando o PPP, devido à inserção nas turmas dos alunos com 

DM. 
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Para o início da atividade no museu de maquetes do IBC, foi necessária, 

anteriormente, uma apresentação da professora de Geografia e também explicações 

de tudo que aconteceria na atividade e qual seria o objetivo desse trabalho, tirando, 

com isso, todas as dúvidas das crianças. Importante ressaltar que a professora 

regente da turma esteve sempre informada de todas as atividades propostas e 

aprovando o trabalho. Antes das atividades com as maquetes, os alunos receberam 

informações sobre o que vem a ser uma maquete e qual o objetivo de se construir 

esse material, qual a sua utilização. Eles destacaram que não tinham conhecimento 

do seu significado e de que forma ela seria utilizada. 

 Chegando à sala de maquetes onde está alojada de forma permanente a 

maquete da escola, houve apresentação de todos os materiais (maquetes) que 

compõem esse espaço, tendo uma criança chamada atenção para a grandiosidade 

do espaço desse museu. Ela citou que o que mais lhe chamara atenção na maquete 

do instituto foram a entrada da escola, a piscina, biblioteca, cozinha, refeitório e 

praça dos ledores. 

Na maquete da escola (ver as figuras 30, 31 e 32), foram observadas as 

paisagens da escola, informações sobre o espaço físico e localização. Nessa etapa, 

foram questionados quais espaços conseguiam identificar e por quê, se a lembrança 

era por conta do cheiro ou do som, fazendo, dessa forma, com que os alunos de 

alguma maneira fossem estimulados a refletir sobre esse espaço e essa paisagem. 

 

Figuras 30, 31, 32: Maquete do IBC 

    
                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2015). 
 
AD: Três fotos coloridas. Elas mostram mãos sobre a maquete do Instituto Benjamin Constant.  
 

A segunda atividade foi conhecer a maquete multissensorial (ver as figuras 

33, 34 e 35), apresentando diferentes elementos que não existiam na primeira 

maquete. As crianças, individualmente, foram tatear o material para que pudessem, 

cada um no seu tempo, fazer o reconhecimento da paisagem. Assim, com o auxílio 

da professora de Geografia, percorreram toda a maquete. 
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Figuras 33, 34, 35: Conhecendo a maquete multissensorial 

   

            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2015). 
 
          AD: Três fotos coloridas. Elas mostram mãos sobre a maquete multissensorial.  

 
Todas as crianças foram indagadas sobre as mudanças que elas conseguiam 

identificar na segunda maquete em relação à primeira. As percepções foram as 

seguintes: as casas no morro, tendo sido informado que todas elas formavam uma 

favela; o cheiro no morro era algo diferente; o campo de futebol com som; a primeira 

piscina era sequinha, já a segunda tinha som e água; o telhado da biblioteca; a pista 

de corrida; as árvores. Falaram também que esses elementos estavam muito 

diferentes da primeira maquete, observando que, com a segunda, podiam sentir 

melhor. 

Essas atividades tornaram a aula de Geografia para essas crianças mais 

interessante, dinâmica, por estarem fora da sala de aula, permitindo-se conhecer 

outras paisagens, além das apresentadas nas maquetes. Trabalharam com os 

espaços do IBC que não conheciam (museu de maquetes, a sala onde a segunda 

maquete estava exposta) de uma forma diferente. O objetivo era construir o conceito 

de paisagem trazendo novas informações sobre o IBC para elas. Essa paisagem 

multissensorial possibilitou ser pensada a construção de materiais didáticos 

sensoriais utilizando diferentes linguagens e tratando da realidade que cerca esses 

alunos. Para isso, a paisagem do dia-a-dia do IBC foi o campo de inspiração.  O 

material didático tátil apareceu como uma ferramenta pedagógica para trabalhar o 

conceito e também a didática multissensorial, a partir do relato em que os alunos 

eram incentivados a utilizar os sentidos para compreender a paisagem. 

A proposta de apoio nas aulas de Geografia para trabalhar o conceito de 

paisagem foi muito válida para a professora regente. Para ela, isso propiciou novos 

caminhos para a construção de um conceito geográfico, nesse caso específico, a 

paisagem. A professora citou, como exemplo, as possibilidades de trabalhar o 

deslocamento dos alunos fazendo com que estes possam construir as paisagens e 

os espaços do IBC, destacando que todas as atividades foram realizadas no tempo 
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das crianças, sem correria e com todo o cuidado necessário e dentro do limite de 

cada aluno. 

Também é relevante destacar a importância de que esses materiais sejam 

funcionais e que possam propiciar a esses alunos um aprendizado da Geografia que 

os torne cidadãos críticos da realidade que os cerca, fazendo com que reflitam e 

questionem sobre questões relacionadas ao seu cotidiano, à sua escola, ao mundo. 

Nesse processo, não se pode prescindir do papel do professor como o grande 

mediador do processo de ensino e aprendizagem. Nessa experiência, a professora 

regente da turma inseriu várias informações sobre o Instituto, sobre os profissionais 

que ali trabalham, contribuindo para que as crianças pudessem construir um 

conhecimento acerca da comunidade escolar em que estavam inseridas. 

Essa proposta de aula também proporcionou à professora de Geografia uma 

experiência ímpar no primeiro segmento do Ensino Fundamental do IBC, trazendo 

uma aproximação desta com a realidade desse segmento, possibilitando a 

construção de diferentes estratégias de ensino para auxiliar os professores e as 

crianças.  Para elas, esse contato foi importante para conhecer uma nova dinâmica 

e a professora do 2º segmento do Ensino Fundamental, tendo a possibilidade de 

consolidar esses conhecimentos construídos no 1º segmento.   

A narrativa das crianças a respeito dessa atividade corrobora o quanto é 

importante o outro na construção dos conteúdos, na significação dos instrumentos 

culturais. Vale destacar que a apresentação do artigo não foi construída no diálogo 

com teóricos, mas hoje podemos reconstruí-la a partir dessas narrativas que nos 

possibilitam a construção de uma alteridade nas crianças que ali estavam se 

constituindo. O fato é que até hoje, quando encontro com esses alunos, ao ouvirem 

o meu nome associado à palavra Geografia, é imediata a lembrança daqueles dias 

com os materiais, do que fizemos, do que vivenciamos. Enquanto professoras, 

precisamos considerar que não há como produzir vida para o outro em nossas 

experiências. No entanto, precisamos do outro para nos constituir.  Embora nossas 

experiências sejam únicas e irrepetíveis, elas só se corporificam em um 

compromisso coletivo, “em uma unicidade, em uma singularidade aberta a uma 

relação de alteridade consigo própria e com os outros, numa singularidade em 

ligação com a vida do universo inteiro” (PONZIO, 2012, p. 14). 
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Nesse sentido, concordo que mais do que ensinar, aprendemos 

cotidianamente com esses alunos. Conquanto tenha entrado em um mundo dado, já 

posto (em permanente construção), sigo me construindo através das narrativas, das 

palavras vivas, enunciadas diariamente por essas crianças, ainda que  já se tenham 

passado cinco anos dessas atividades.  

E é nesse emaranhado de narrativas e histórias singulares que se cruzam e 

entrelaçam que nosso ato responsável no exercício da docência se desenvolve, vai 

tomando vida, em conformidade ao que aponta Bakhtin, “o ato em sua integridade é 

mais que racional - é responsável” (BAKHTIN, 2010, p. 81,). Assim, embora o 

universo da cegueira nos seja um universo intangível, precisamos, nós, professores, 

conscientemente, constituir nosso papel responsivo dentro do contexto de uma 

escola especializada. Dessa forma, corroboramos a ideia de uma escola viva, onde 

todos possam enunciar. 

No meu ato responsável como docente entendo que falta a não-indiferença 

em relação ao outro, ou seja, é necessário que se tenha empatia, é necessário sair 

da minha individualidade e compreender o outro em sua integridade,  refazendo-me 

nessa relação de alteridade entre professora e criança. É preciso que eu não exista 

apenas para mim, mas também para o outro e, nessa relação, o outro será 

importante para mim.  

 

Viver a partir de si mesmo, de seu próprio lugar singular, assevera 
Bakhtin, não significa viver para si, por conta própria; antes, é 
somente de seu próprio lugar único que é possível o reconhecimento 
da impossibilidade da não-indiferença pelo outro [...] Eu não posso 
fazer como se eu não estivesse aí; não posso agir, pensar, desejar, 
sentir como se eu não fosse eu, e cada identificação de si mesmo 
falha em sua pretenção de identificação com o outro (PONZIO, 2012, 
p. 22). 

 
Nosso ato responsivo se realiza cronotopicamente na relação entre 

professora e a criança num determinado tempo e espaço irrepetíveis. Em um 

instituto, que é grandioso, formado por espaços que vão além da sala de aula, essa 

relação entre docente e discente ocorre reciprocamente, de modo que  a professora 

age na criança e a criança na professora, considerando que onde tem o eu, tem o 

outro.  

As coordenadas tempo-espaço servem para embasar o que é 
efetivamente a filosofia primeira: elas são constituintes fundamentais 
da compreensão, e portanto fornecem  os índices para medir outros 
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aspectos da existência humana, antes de tudo, a identidade do eu 
(HOLQUIST, 2015, p. 45). 

 

Agindo assim, vamos sair da concepção de uma escola acrítica, tradicional, 

que silencia as diversas vozes que nela resistem e propor uma educação que não 

seja simplesmente pautada nos aspectos cognitivos, com práticas reprodutivistas, 

em que ensino e aprendizagem ocorrem de forma unilateral. Contrário a isso, nosso 

ato responsivo, nesse contexto, pressupõe a transformação do aluno em um sujeito 

ativo, autônomo, responsável e ético.  

 

3.3  As crianças e as relações com os diferentes territórios do IBC 

 

     No IBC, devido ao seu tamanho e dimensão, existem diferentes territórios. Na 

sua organização administrativa, ele é dividido por departamentos, mas neles não 

existem limites geográficos que estabeleçam essas divisões fisicamente. O instituto, 

na sua totalidade, apresenta cinco departamentos (DPA, DED, DTE, DMR e DPPE), 

dentre os quais o Departamento de Educação – DED, que engloba quatro divisões21 

que fazem todo o atendimento aos alunos. Os demais departamentos 

complementam o Departamento de Educação, dando suporte para o 

desenvolvimento do instituto como um todo. 

     As espacialidades das crianças no IBC nos mostram que nem todos os 

“territórios” são ditos como “oficiais” para elas. Decerto que, nos espaços permitidos 

a elas, também existe um certo controle para a sua permanência. Isso foi observado 

a partir dos horários estabelecidos, por exemplo, para as crianças irem para a 

brinquedoteca. Cada turma possui seu tempo determinado para as crianças 

brincarem nesse espaço.  Quando isso ocorre, na maioria das vezes, as 

brincadeiras também já são pré-selecionadas. Foi obsevado que em poucos 

momentos as crianças fizeram escolhas por conta própria, o que ocorreu somente 

duas vezes, durante o período do trabalho de campo de 2018.  

     O território oficial observado no campo desta pesquisa no ano de 2018 

permitiu que fosse possível reconhecer que vários são os espaços vedados às 

                                                           
21 DEN - Divisão de Ensino, DAE - Divisão de Assistência ao Educando, DAL - Divisão de 

Atividades Culturais e de Lazer, DOE - Divisão de Orientação Educacional, Psicológica e 
Fonoaudiológica. 
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crianças e, mesmo nos espaços permitidos, existe o controle do tempo cronos 

estabelecendo a permanência deles nesses espaços oficiais, ditados pelos adultos. 

A sala de aula, a brinquedoteca, o complexo esportivo e o pátio interno são 

exemplos de territórios oficiais em que as crianças podem estar, mas com horários 

controlados e sempre acompanhadas. 

 

  Figuras 36 e 37: A sala de aula e a brinquedoteca      

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira estão as alunas: Camila, Beatriz e a cuidadora Paula em sala 
de aula. Na segunda, as alunas Mariana e Camila observam o aluno Víctor que está em um pula-
pula. 

   

  Figuras 38 e 39: O complexo esportivo e o pátio interno 

   
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018).   
    

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira há uma pista de ciclismo marrom com linhas brancas ao longo. 
Ao fundo, prédios. Na segunda em primeiro plano, grama, ao fundo, área cimentada com cobertura 
para a passagem das pessoas e mais ao fundo, o térreo e dois andares de um prédio com janelas 
retangulares.              

                              

     Dessa forma, esses são os espaços em que as crianças, acompanhadas de 

seus cuidadores, dos assistentes de alunos ou de seus próprios familiares, estão no 

seu dia-a- dia, estando, portanto, “territorializadas” nesse local. Sabendo que esses 



90 
 

 
 

espaços se interligam a outros departamentos que, em muitos casos, não são 

permitidos para as crianças, a não ser que estejam com adultos. 

     Na brinquedoteca foi possível observar, durante uma brincadeira no 

escorregador, que as crianças redefiniram o brincar, possibilitando novas 

configurações daquele espaço. Transformaram o escorregador em um ônibus 

definindo tarefas e personagens, como a mãe com o filho, o motorista, a senhora e 

outros passageiros.  Lopes (2005, p. 39) sinaliza que 

as crianças, ao se apropriarem desses espaços e lugares, 
reconfiguram-nos, reconstroem-nos e, além disso, apropriam-se de 
outros, criando suas territorialidades, seus territórios usados. A isso 
chamamos territorialidades de crianças, das geografias 
construídas pelas crianças.  

 

Assim, as culturas infantis são construídas nesse coletivo, nesses espaços 

destinados a elas, que os redefinem e ali constroem suas culturas. Dessa forma, 

ainda segundo Lopes (2006, p. 111), “as crianças, ao compartilharem essa realidade 

com as demais, irão estabelecer uma relação horizontal de identidade entre elas e 

criar uma relação vertical com os adultos (...)”.  

 

3.4  As crianças e as paisagens do IBC 

 

     Compreender as diferentes paisagens que formam o IBC também nos faz 

pensar em como as crianças se relacionam com essas paisagens, a partir do 

momento que, na maioria das vezes, estão sempre acompanhadas dos adultos em 

diferentes atividades que realizam nessa instituição. Em uma das atividades 

realizada pela professora, foi perguntado às crianças  os lugares e paisagens com 

os quais elas mais se identifcavam no IBC. Um dos meninos respondeu que 

conhecia o IBC por completo, provocando a curiosidade da professora que lhe 

perguntou como ele construíra aquele conhecimento todo da institutição. Ele 

respondeu que, antes do horário da oficina, que começava à tarde, ele ficava com os 

colegas circulando pelo instituto e acabava conhecendo outros lugares. 

      Outra vivência muito marcante e relatada por muitas crianças é a percepção 

da mudança de piso que separa as séries iniciais da segunda fase. O piso da 

primeira fase, original desde a fundação do instituto, é de madeira, portanto, o 

barulho da madeira e o cheiro identificam em que paisagem se está nesse momento. 
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Já chegando ao saguão principal e seguindo para a segunda fase, encontramos o 

piso de granito (os alunos chamam de piso de pedra), utilizado na segunda parte da 

construção do instituto.  

 

 

   Figuras 40, 41, 42 e 43: Mudança no piso do IBC 

     
         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 
 

AD: Quatro fotos coloridas mostram a junção do piso de granito com o de madeira, no início do 
corredor da primeira fase do Ensino Fundamental. 

 Essa mudança de paisagem tem uma carga simbólica muito grande, pois é a 

constatação da mudança de fase e também das possibilidades de outras vivências 

com outros pares. Observo que grande parte dos alunos circula com muita facilidade 

nas duas fases, algumas vezes sozinhos, outras vezes com seus pares. No 

movimento de mudança de sala, as crianças menores são acompanhadas dos 

assistentes de alunos.    

     Outro fator importante de destacar sobre as paisagens do IBC é que, devido à 

sua dimensão, são várias as paisagens encontradas, as quais também podem ser 

diferenciadas através da percepção, como o cheiro, o som, a mudança de 

temperatura, o tato, o sabor.  Segundo Arruda: 

 

A percepção da paisagem é imediata, é nela que o ser se percebe no 
mundo, ela solta aos nossos sentidos através de odores, sons, 
paladar, tato, cores e formas. É o cheiro do mato, o som dos 
pássaros, o gosto do chocolate, a textura das árvores, a percepção é 
o que nos dá o conhecimento dos eventos cotidianos por meio da 
relação do homem com o mundo (ARRUDA, 2014, p. 76). 
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     Vale destacar que nem todas as crianças circulam em todas essas paisagens, 

principamente as crianças com deficiência múltipla. Sendo assim, os professores 

necessitam, muitas vezes, de levar a turma para que todos tenham a oportunidade 

de conhecer e perceber as diferentes paisagens da instituição, visto que, de fato, as 

culturas existentes no IBC, inclusive as culturas das crianças, são construídas 

nessas paisagens.  No decorrer desses 165 anos de ensino, os diferentes períodos 

e momentos foram passados por muitas crianças nessas paisagens. 

 

A relação dos alunos cegos com essa paisagem, com esse espaço 
vivido, rico de simbolismo e também dinâmico, com sua própria 
geograficidade, é criada a partir das relações dos que ali estão. A 
paisagem tem uma materialidade e esta mantém uma relação 
dialógica do ser no mundo em uma conjunção de momentos vividos, 
fundamenta a vida cotidiana do ser humano (ARRUDA, 2014, p. 75). 
 

 
     Todos esses espaços, lugares e paisagens compõem a Geografia da Infância 

no IBC, constituído no dia-a-dia das diversas crianças na construção de suas 

culturas com seus pares que ali encontram e com que se identificam. Para muitas 

dessas crianças, vindas da região metropolitana (bairros como: Irajá, Guadalupe, 

Piedade, Botafogo) e de outros municípios do Rio de Janeiro (Caxias, Nova Iguaçu, 

Itaguaí, Maricá) e algumas de outros estados no perído em que o IBC recebia essas 

crianças, vindas da: Paraíba, São Paulo, Minas Gerais para receberem atendimento. 

As paisagens do instituto são marcantes, isso ocorre com todos que ali estão e a 

vivenciam, em conjunto com as crianças, nos diferentes momentos durante todo o 

ano. 
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4. TRABALHANDO A GEOGRAFIA, SUAS EXPRESSÕES ESPACIAIS E 

LINGUAGENS COM AS CRIANÇAS  

  

Não conhecia a vila, mas certos pontos e certas 
figuras me despertavam a atenção, ganhavam 
relevo: a torre da igreja, residência de corujas, o 
quartel da polícia, o jardim e as mulheres que 
podavam roseiras, a maravilhosa frontaria de 
azulejos. 

(Graciliano Ramos, 2015) 
 

     Conhecer os espaços e a vivência experimentada neles constituiu parte 

significativa da geografia na vida das crianças. Como já expresso no decorrer das 

páginas escritas até aqui, buscamos aproximar as expressões espaciais e suas 

linguagens com o ser e estar das crianças cegas no IBC e, neste capítulo,  vamos 

explanar como ocorreram as atividades, a proposta que foi desenvolvida e como o 

campo acabou definindo muitos dos caminhos. Para isso, temos descrições das 

observações da pesquisa de campo com as crianças, imagens, suas palavras e tudo 

que foi possível usar para registrar esse momento. 

   Para começar, precisamos apresentar as pessoas envolvidas no trabalho e, 

depois, os momentos que envolveram toda a investigação. 

O trabalho fruto de uma pesquisa contempla as turmas das séries inciais do 

IBC, que funcionam no primeiro andar na parte antiga da institutição, onde são 

encontradas 23 salas distribuídas pelas turmas do 1º ao 5º ano. Grande parte dos 

alunos é oriunda da Educação Infantil e, também, da Educação Precoce22.  O 

ingresso das crianças no IBC se condiciona à deficiência visual, tanto para a criança 

cega quanto para a baixa visão, e deficiência múltipla associada.  

     São oferecidas as seguintes modalidades de atendimento educacional: 

 I - EDUCAÇÃO INFANTIL:  

Educação Precoce  

Educação Infantil 

 II - ENSINO FUNDAMENTAL: 

1º segmento – 1º a 5º ano; 

                                                           
22 O objetivo do atendimento realizado neste segmento é promover o desenvolvimento global da 

criança com deficiência visual desde a sua mais tenra idade, estimulando as percepções auditivas, 
táteis-cinestésicas, olfativas e gustativas, priorizando as ações e interações motoras, além da 
socialização. 
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2º segmento – 6 º a 9º ano; 

Ensino Médio Profissionalizante; 

III - AÇÕES EDUCATIVAS FUNDAMENTAIS 

 
Práticas Educativas para Vida Independente – PEV; Psicomotricidade; 

Orientação e Mobilidade – OM; Aprendizagem do Soroban; Aprendizagem do 

Sistema Braille; Atividades Grafomotoras. 

V – AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES 

  Atividades artísticas sociorrecreativas:  

  Brinquedoteca; 

  Oficina de Teatro; 

  Oficina de Música; 

  Atividades profissionalizantes; 

  Atividades culturais e de lazer. 

     Assim, as crianças, ao entrarem na instituição, encontram diferentes 

profissionais e atividades para que possam se desenvolver plenamente a partir do 

que lhes é ofertado, como, por exemplo, as ações educativas fundamentais que 

constituem ações que estão em consonância com as disciplinas da grade curricular, 

que comportam as mesmas disciplinas da rede regular, como o soroban para as 

disciplinas de Matemática, Física e Química. No ano de 2018, o IBC atendeu, no 

DED, em torno de 256 alunos, compreendendo desde a Educação Precoce até o 9º 

ano. Já as séries inciais comportaram 3 turmas de 1º ano, 3 turmas de 2º ano, 3 

turmas de 3º ano, 2 turmas de 4º ano e 3 turmas de 5º ano.  

     Todo o processo de autorização da pesquisa junto ao comitê de ética da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) à plataforma Brasil teve início em novembro 

de 2017, com a anexação de vários documentos, as autorizações do IBC, dos 

responsáveis pelas crianças, das professoras e também das crianças. A autorização 

foi realizada em 19 de junho de 2018, no Parecer aprovado nº 2.721.428 e CAAE nº 

79956017.8.0000.5243. 

     A pesquisa de campo, que foi realizada nas séries iniciais, começou em agosto 

de 2018, após a assinatura dos termos de autorização de participação, da imagem e 

o termo de assentimento das crianças, em uma turma de 2º ano (turma: 203). Essa 

turma tinha, ao todo, 12 alunos, 11 dos quais com frequência regular, sendo formada 

por 5 alunos cegos e 6 alunos com deficiência múltipla associada à cegueira. 
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Ilustração 1 
Instituto Benjamin Constant 

Espaços da Pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Silva (2013) 
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AD: Desenho de um retangulo que representa a planta baixa do Instituto Benjamin Constant – IBC. 
Algumas partes da area externa e da area interna do retangulo foram pintadas com diferentes cores 
que remetem a uma legenda: vermelho escuro brinquedoteca; vermelho claro: Pátio interno (festa 
junina); alaranjado: sala de música (turma 203); amarelo: turma 203; verde claro: turma 101; verde 
escuro: teatro; azul claro: biblioteca infanto-juvenil e azul escuro: sala de geografia.   

 

Ao iniciar o campo, os alunos foram informados da participação da 

pesquisadora durante as aulas duas vezes por semana, sendo-lhes também 

explicado o objetivo da pesquisa. Os responsáveis, informados sobre a metodologia 

e o objetivo da pesquisa, assinaram as autorizações, assim como as duas 

professoras regentes e dois cuidadores. Em um primeiro momento, foram realizadas 

observações das aulas e participação nas aulas de Geografia. 

   

       Figuras 44 e 45: A sala da turma 203 e o corredor das séries iniciais 

  
                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira há uma porta branca da sala de aula da turma 203 e na 
segunda, um corredor com piso de madeira.  

     Os alunos dessa turma compreendem a faixa de 7 a 12 anos. Nos dias de 

acompanhamento com a turma, o comparecimento ficava em torno de 9 alunos, 

porém, em dias de muita violência23 e de intempéries climáticas, como dias com  

chuvas intensas no Rio de Janeiro, essa frequência  ficava em torno de 3 alunos. Os 

acompanhamentos foram realizados nas terças e quintas, no horário de 8 h às 

11h30 min até o final do mês de outubro, tendo a pesquisa de campo continuidade 

no ano de 2019. 

     As aulas seguem o currículo com as disciplinas regulares. As aulas de 

Geografia ocorrem na quinta-feira, com dois tempos de aula. Os alunos têm no 

quadro de horários as aulas de: Educação Física, História, Geografia, Português, 

Ciências e Matemática, tendo ainda atividades como: brinquedoteca, biblioteca, 

                                                           
23 Dias em que a cidade do Rio de Janeiro ficava paralisada com tiroteios nas suas principais vias 

de circulação.  
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teatro e música. Vale ressaltar que todas as atividades e aulas ocorrem no horário 

da manhã, já que, no horário da tarde, as crianças fazem diferentes oficinas. 

Ocorrem também no horário da manhã atendimentos individuais conforme a 

necessidade de cada aluno, como, por exemplo, musicoterapia, fonoudiologia, 

terapia ocupacional e psicomotricidade. 

     Os espaços em que as crianças circulam fora da sala de aula de alguma forma 

contribuem para a construção de suas culturas e, no encontro com outras crianças e 

adultos, constituem outras geografias. Suas vivências na sala de aula e nesses 

espaços com diferentes linguagens formam um arcabouço para o desenvolvimento 

junto com seus pares, “tentando compreender o espaço numa perspectiva sócio-

histórica, como um artefato construído culturalmente” (LOPES, 2010, p.213). Assim, 

quando estão nas atividades na brinquedoteca, no teatro, na música, na biblioteca, 

estão construindo suas culturas através dessas vivências. 

 

       Figuras 46, 47 e 48: Aula de música, biblioteca e brinquedoteca   

   
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas. Na primeira, os alunos Paola, Kauã, Isadora e Mariana estão sentados em 
uma sala de aula. Alguns seguram instrumentos musicais. Na segunda, os alunos Kauã, Mariana, 
Ítalo e Isadora estão sentados em pufes na biblioteca. Na terceira, a aluna Camila observa os alunos 
Kauã e Víctor em um pula-pula. 

 

4.1 As atividades desenvolvidas com as turmas 

      Nos acompanhamentos durante as aulas, em 2018, foram observadas as 

atividades desenvolvidas pelas professoras Bárbara e Jaqueline. Várias atividades 

tinham relação com a disciplina de Geografia, promovendo um contato da criança 

com elementos que a ajudam no seu processo de localização e no desenvolvimento 

de sua espacialidade, entre outros assuntos. Uma atividade que foi realizada em 

conjunto com as professoras de música e teatro e que prosseguiu na sala de aula foi 

o trabalho com a lateralidade. As crianças se posicionaram no centro da sala junto 

com as professoras e fizeram uma roda. Uma delas iniciou com uma música os 

comandos: passo para frente, passo para trás, abaixar, levantar.  
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 A música24,  como músicas de roda, relacionadas aos animais, que utilizavam 

o corpo, é muito utilizada na turma. Em vários inícios de aula, conforme as crianças 

vão chegando, as professoras costumam recebê-los com músicas de que cada um 

gosta. Isso sem contar os momentos de chegada à sala de aula de outras 

atividades, em que frequentemente foram recebidos com música. 

      Outra atividade que também gerou uma grande movimentação deles em 

relação ao ambiente da sala de aula e com as demais pessoas que os 

acompanhavam foi a construção de uma horta autoirrigável suspensa dentro da sala 

de aula. Todo o processo de produção do material até a fase final de plantio das 

sementes foi acompanhado por todos os alunos, conforme a presença nos dias 

desse evento. A despeito de alguns apresentarem receio de tocar na areia, nas 

pedras, em colocar as sementes no vaso, de regar essas sementes, cada um fez 

sua parte na horta com calma e com a colaboração das professoras. A professora 

Bárbara explicou cada etapa da montagem e preparação do material. As crianças 

trouxeram garrafas pet cortadas ao meio e fizeram suas montagens. As sementes 

eram as seguintes: alface, manjericão, cebolinha, hortelã. Ao final da atividade, as 

crianças foram observar seus vasos já colocados no material suspenso para serem 

irrigados, todos devidamente identificados com os nomes de cada aluno. 

 

       Figuras 49, 50 e 51: Produção da horta suspensa 

   
             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas. Na primeira há um cano afixado na parede. Cinco garrafas pets foram 
cortadas ao meio e distribuídas ao longo do cano.  Na extremidade direita do cano, há uma garrafa 
pet com água. Todas estão com o gargalo para baixo. Na segunda, a aluna Paola toca o interior de 
uma garrafa pet cortada ao meio. Na terceira, a mesma aluna está sentada em uma carteira, ao 
fundo, a horta na parede. 
 
 
 
 

                                                           
24 Sabemos que muitas vezes as músicas são usadas como forma de controle nos movimentos 

das crianças.  Mas no caso do trabalho realizado no IBC tem como objetivo uma experiência sonora 
para as crianças que não enxergam. 
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   Figuras 52, 53 e 54: Produção da horta suspensa 

   
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018).  
     

AD: Três fotos coloridas. Na primeira a aluna Beatriz retira terra de um saco e coloca em uma garrafa 
pet cortada ao meio. Na segunda, as alunas Beatriz e Isadora aguardam em fila enquanto a aluna 
Camila toca na horta fixa na parede. Na terceira há duas garrafas pets cortadas ao meio com terra no 
interior e uma etiqueta em Braille em cada uma delas.  

 

     Observamos, nessa atividade, como foi importante o contato com outras 

texturas, cheiros, cores e todo o processo de aprendizagem para essas crianças 

sobre a questão do meio ambiente, reciclagem de material, como a utilização da 

garrafa pet, a preparação do solo, sua irrigação, o cuidado com a semente e todo o 

processo de plantio. Esse material ficou na sala durante um período de 15 dias até 

as sementes germinarem.  Depois, com as orientações da professora, cada um 

levou seu vaso reciclado para casa.  

     Também realizaram atividades com o próprio corpo para trabalhar o equilíbrio, 

sempre utilizando música. As crianças tocavam no pé direito e depois no pé 

esquerdo, mão na cabeça, ombro direito, ombro esquerdo e assim sucessivamente. 

Foi observada que a mesma atividade ocorria no início da aula de música e de teatro 

para uma preparação corporal das crianças e, como a professora falava, era feita 

“para acordar os dorminhocos”.  Não menos importante era o reconhecimento do 

corpo por parte dessas crianças propiciado pela atividade. Alguns, ao se tocarem, 

tinham dificuldades de reconhecer os comandos indicados pelas professoras.  Essas 

vivências corporais ajudam na sua organização espacial, como cita Bruno (1993) 

com relação ao corpo: 

Necessitam de vivências corporais significativas para poderem 
organizar suas ações no tempo e espaço. A construção da imagem 
corporal advém também da oportunidade de relacionar-se com 
crianças de sua idade, para poder perceber o próprio corpo em 
relação ao do outro, e construir desta forma a noção do eu-outro e a 
noção da permanência do objeto (BRUNO, 1993, p. 22).  

     
     Assim, atividades que promovam esse contato das crianças têm resultados 

muito significativos, como foi o caso de uma atividade de brincar com o polvo, em 
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que a criança teria que passar o polvo para o colega do lado. Todos participaram da 

brincadeira com o auxílio das professoras e dos cuidadores.  Passando o objeto, 

tocava-se no colega e assim sucessivamente. Foi observado que a textura do polvo 

feito de crochê proporcionou às crianças agradáveis sensações, estimulando todos a 

participarem da brincadeira. 

 

   Figuras 55, 56 e 57: Brincadeira com o polvo 

   
     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em sala de aula. Nas duas primeiras os alunos Víctor, Camila, 
Isadora e Michel, em uma cadeira de rodas adaptada com uma mesa na parte frontal brincam com 
um polvo que está sobre a mesa adaptada. Os cuidadores, tio Zé, em pé e Paula, sentada, 
observam.  Na terceira, a professora Jaqueline observa o aluno Víctor passar o polvo para a aluna 
Camila. Próximo a eles, tio Zé observa Michel e Isadora. 

 

     Nas aulas de Geografia, também foram realizadas atividades das quais as 

crianças participaram ativamente que envolveram deslocamento dentro da 

instituição. Foi feita uma atividade na sala de maquetes do IBC, localizado no 

segundo andar, onde também estão localizados mais dois museus. Segundo as 

professoras, o objetivo era que as crianças conhecessem a maquete do instituto e 

reconhecessem alguns lugares pelos quais elas já circulavam e que faziam parte do 

seu dia-a-dia. Em alguns momentos, sozinhas elas conseguiam indicar alguns 

lugares, algumas paisagens. Em outros momentos, era necessária a ajuda das 

professoras para indicar os lugares corretos. Após a explicação, foram indagados, 

conforme mostra a conversa da professora Bárbara com Víctor: 

- Você conhece tudo nessa maquete, me descreve o que você    
conhece.  

- Eu sei que a brinquedoteca está lá atrás, e o parquinho que eu 
brincava bastante, o campo onde eu corro bastante. A pedra que eu 
nunca vi, essa pedra não devia estar aqui. (ele sinaliza batendo na 
maquete onde está localizada a pedra).  

A professora informa que o lugar da pedra é ali, e que antes da 
pedra é onde termina o instituto.  Ela pergunta para ele porque a 
pedra não poderia estar ali. No que ele responde:  



101 
 

 
 

-Só porque, se a gente entrasse por trás, ia bater nessa pedra. A 
professora informa que atrás da pedra existe outro bairro. Ele pega a 
mão da colega e passa na maquete ensinando a ela que é a pedra 
do instituto: 

- Isso aqui é a pedra do instituto, o pedrão.  
 
 
Figuras 58, 59 e 60: Sala de maquetes 

   
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas da professora Bárbara com Ítalo, Camila e Víctor.  Elas tocam a maquete do 
Instituto Benjamin Constant.  

 

      Na fala de Víctor, atribuir uma mudança nessa paisagem seria uma alternativa 

para seu deslocamento no instituto. A produção humana na paisagem cria suas 

próprias culturas.  Lopes (2010, p. 217) afirma que: 

atribuir essa dimensão ao espaço e ao humano significa levar em 
conta que a nossa humanização ocorre em paisagens previamente 
elaboradas, por onde perpassam processos constantes de 
geografização, o nosso ser estar no mundo não ocorrem, portanto 
em superfícies vazias, sem significações, mas em arranjos 
organizados socialmente (...). 

 
     Outra atividade realizada com as crianças individualmente sob a forma de um 

texto foi o trajeto casa-escola. Não sendo possível acompanhar a atividade com 

todos da turma, apresento a descrição da Camila quando vai para a escola de carro: 

Saio da Piedade de carro e passo pela Linha Amarela, é uma 
rodovia. Eu sei que estou porque tá saindo o sol e a claridade. Eu 
reconheço que a Linha Amarela é uma rodovia federal, eu 
reconheço isso. Para entrar na Linha Amarela, ele vira o carro, 
significa que ele está na Linha Amarela. E a Avenida Brasil é uma 
reta, não é uma curva e também tem a claridade, que é diferente, 
um exemplo eu não sei dizer por que é diferente. Meu tio me avisa 
Caju, o que eu não sei ele vai me avisando, ele avisa quando passa 
no túnel Marcelo Alencar. Meu tio, ou meu pai, quando me levam 
para o colégio de carro, eles avisam dos lugares. Agora eu não 
consigo ter a noção do tempo da minha casa até o instituto. 

 
     A professora Bárbara solicita que Camila fale como faz para ir ao IBC  de ônibus, qual 

trajeto é realizado em companhia da prima.  Ela relata: 
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Na Piedade, eu pego o ônibus 457 que serve para a gente, só tem 
esse, depois eu pego até a Ponte de Laranjeiras e pego o túnel 
Santa Bárbara, você sabe onde é? A professora responde 
afirmativamente. Depois da ponte que você desce ali, tipo um 
viaduto, depois eu pego o elevado das Laranjeiras da Marques de 
Sapucaí, depois eu ainda estou no elevado porque o elevado é 
grande. Depois eu pego acho que é Quintino... 

 
     Podemos observar que, ao ir de carro com o tio ou o pai para o IBC, Camila 

recebe todas as informações desse trajeto com as localizações e os pontos de 

referência mais importantes. Já quando sua ida ao instituto é realizada de ônibus, 

Camila inicia sua fala com segurança, mas depois começa a confundir os pontos de 

referência e os nomes dos principais lugares por onde passa nesse trajeto. Nota-se 

que a preocupação é maior do tio ou do pai para que ela possa construir um mapa 

mental desse trajeto. Suas observações também são mais ricas de informações, 

como a percepção do sol, da claridade. Já no outro trajeto percorrido, Camila não 

cita essas observações, mas lembra de que o elevado é grande, apesar de trocar a 

posição dos lugares, no caso, a Marquês de Sapucaí é localizada antes do túnel 

Santa Bárbara e depois temos o elevado das Laranjeiras.  Assim, sua construção do 

mapa mental por esse outro caminho necessita de uma maior atenção por parte da 

prima que é a responsável por levá-la de ônibus até o instituto. 

     Outra atividade a se destacar foi a escolha do lugar preferido no IBC. Essa 

atividade foi realizada através de desenhos feitos pelas crianças, sob orientação da 

professora Bárbara, individualmente. Também não foi possível acompanhar a feitura 

de todos os desenhos das crianças, conforme o relato dos que acompanhamos 

durante a aula: 

A professora pergunta para a turma qual o lugar que eles acham 
que o colega mais gosta de ficar no IBC (Michel não fala, só emite 
alguns gemidos e não enxerga). Alguns falam que acham que seja a 
brinquedoteca, mas o seu cuidador pede a fala e sinaliza:  

- Ele gosta é da Educação Física adaptada, ele fica muito feliz, 
está sempre sorrindo quando está lá. 

 
      Em outro momento, a professora, sentada de frente para a mesa de Kauã, 

arruma uma tela de desenho com uma folha presa por grampos e entrega para ele e  

pergunta: 

 -Qual a parte do Benjamin Constant que você mais gosta? 
 Kauã pergunta: 

                                     Benjamin Constant?  
    - É. Onde você gosta de ficar? O que temos no Benjamin 
Constant? Vamos pensar. O DED, a brinquedoteca, mais o quê?  
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Ele responde:  
-O intervalo.  
Mais o quê?  
Ele responde:  
-O AEE.  
A professora: 
- A sala de atendimento, né?  

     Ele:  
                                     - A biblioteca depois do intervalo. 

    A professora: 
    - Muito bem - Ela continua: temos a piscina, temos a   quadra,    
temos o teatro,    temos as salas de aula. Qual é a parte do instituto 
que você mais gosta?  

Ele pergunta:  
- No Benjamin Constant?  

A professora repete novamente os nomes dos lugares, e a resposta 
da criança para todos os lugares é sempre a mesma:  

- Eu gosto - ele repete -  eu gosto do intervalo.  
A professora pergunta: 
- O que você faz no intervalo? 
 Ele responde:  
- Ouvindo CD. 
 Ela pergunta:  
- Mas em que lugar do IBC você fica ouvindo o CD?  
Ele responde:  
- Saio do refeitório.  
A professora pergunta novamente:  
- Qual é a parte do instituto que você mais gosta?  
- A piscina.  
- Você gosta da piscina!!!!!! E a piscina é redonda ou quadrada?   
 - Redonda. É onde eu faço natação.  
- Você faz natação aqui? Faz. E como é a piscina daqui? É  
redonda ou quadrada? 
 - Eu seguro no corrimão.  
- Mas a piscina aqui no Benjamin Constant é redonda ou 

quadrada?  
- É redonda.  
- Tem piscina na sua casa?  
- Tem.  
- E a piscina da sua casa é redonda ou quadrada?  
- Quadrada. 
 

A professora pergunta novamente sobre a piscina do IBC e pede para Kauã 

desenhá-la da maneira que imaginar. Ele escolhe a cor vermelha e começa a fazer 

círculos na folha.      
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Figura 61: Kauã com a tela de desenho 

 
                                                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Foto colorida do aluno Kauã. Ele coloca as mãos sobre uma folha em branco que está sob a tela 
de desenho.  

    

     Observamos que foi necessário, a todo momento, a professora perguntar sobre 

o lugar preferido de Kauã. Ela utiliza a atividade para trabalhar também as formas 

geométricas, quando lhe pergunta se a piscina é redonda ou quadrada. É possível 

perceber que Kauã muitas vezes repete a palavra final da pergunta. Em outros 

momentos, surpreende a professora, como foi o caso de ele escutar CD. Por 

apresentar cegueira associada ao espectro autista, Kauã necessita que a pergunta 

seja realizada várias vezes para que possa responder. Após a resposta positiva para 

piscina, a professora insiste várias vezes com a resposta para o formato, uma vez 

que ela já sabe que ele possui uma piscina em casa. No final se conclui que a 

piscina a que ele está se reportando é a do IBC. Com o trabalho realizado 

anteriormente sobre figuras geométricas, a criança faz círculos na sua folha sem a 

interferência da professora.  

     Após o acompanhamento dessas atividades, iniciamos, do final de setembro 

até o dia 29 de outubro, a utilização do livro “O menino que colecionava lugares”, de 

autoria do professor Jader Janer Moreira Lopes, no desenvolvimento de algumas 

atividades. O objetivo de trabalhar com esse livro foi dar continuidade ao trabalho 

realizado com professora na escolha dos lugares preferidos das crianças. Nesse 

livro, além desse conceito, outras informações geográficas, como atlas geográfico, 

mapas, paisagens, também surgem no decorrer da história. 
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Figura 62: Capa do livro O menino que colecionava lugares 

 
   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018)  
 

AD: Foto colorida da capa de um livro. Sobre um solo marrom há um pote gigante todo marrom com 
bordas azuis na tampa. Sobre a tampa, há um menino em pé. Ao fundo, três árvores pequenas. Mais 
ao fundo, céu azul com nuvens. No corpo do pote em letras brancas: “O menino que colecionava 
lugares”.  No céu em letras brancas: Jader Janer e Ilustração: Rodo Nunez. 

     

     No primeiro encontro da leitura, foi formado um semicírculo que proporcionou 

uma aproximação das crianças com a pesquisadora Luciana Arruda, organização 

que permaneceu nas demais atividades sobre o livro. No decorrer da leitura, as 

crianças não conseguiam controlar a curiosidade e já faziam perguntas sobre o 

menino, se ele tinha nome, como ele colocava todos aqueles lugares na lata de 

manteiga.  No primeiro dia de leitura, também solicitaram o livro em tinta para sentir 

se tinha textura. As crianças com resíduo visual aproximavam o livro para observar 

as cores. Alguns sinalizavam que as cores eram muito bonitas, por serem fortes. 

 

   Figuras 63 e 64: As crianças observando o livro 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas.  Na primeira os alunos Víctor e Mariana observam as páginas de um livro.  
O aluno Víctor aproxima o rosto da página.  Na segunda, o aluno Ítalo folheia o livro. 
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     Após a leitura, foram feitas algumas perguntas pelas oito crianças que estavam 

presentes nesse dia. As crianças questionaram por que o menino não tinha nome, 

relatando que gostariam de dar um nome para ele. Também sugeriram escrever um 

livro deles em que pudessem colocar um nome no menino. Eu perguntei para a 

turma como eles imaginavam que esse menino colocava tanta coisa dentro da lata 

de manteiga. Ítalo respondeu: Sei lá! A não ser que essa lata crescesse com tudo 

que ele colocava lá dentro. Víctor falou: Ele pegava pedaços pequenininhos e 

colocava dentro da lata, tá explicado. Pegava um pouquinho de água, um pouquinho 

de areia da praia, pedaços de plantas.  

 Esse primeiro encontro foi finalizado com a sugestão de todos pensarem em 

perguntas para serem feitas ao autor do livro, tirando as dúvidas e curiosidades. 

     No segundo encontro de leitura, só estavam presentes cinco crianças, Ítalo, 

Víctor, Mariana, Kauã e Paola. Nesse encontro, fiz uma nova leitura da história, 

porém, apresentando alguns materiais que tinham relação com o que estávamos 

falando. No trecho do livro “Ele tinha até um atlas que estava sempre em sua 

mochila, mas nada adiantava.” Eu perguntei para eles se conheciam um atlas, ou 

um mapa. Víctor respondeu: Um mapa serve para a gente encontrar os lugares, virar 

à direita, virar à esquerda, subir, descer. Aqui no IBC tem aquele mapa na parede 

que a gente foi no corredor de pedra. Aproveitei para apresentar os materiais que 

ajudaram as crianças na compreensão sobre os mapas táteis. 

 

            Figuras 65, 66 e 67: As crianças manuseando os mapas 

                    
                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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AD: Três fotos coloridas. Na primeira, sentado em uma carteira, o aluno Kauã toca o mapa do Brasil 
em relevo produzido em thermorform. A professora coloca as mãos dela sobre as do menino.  Na 
segunda, o aluno Víctor toca em uma matriz de um mapa do Brasil com diferentes texturas. Na 
terceira, Víctor toca em um mapa do Brasil em relevo produzido em thermorform.   

 

     A utilização dos mapas foi bem recebida pelas crianças que manusearam todo 

o material. Expliquei para elas que esses mapas eram feitos no IBC e que eram 

utilizados pelos alunos da 2ª fase nas aulas. Expliquei também como são usadas as 

texturas nos mapas e como elas precisam ser diferentes. Todos tocaram no mapa 

para perceber isso. 

       Nesse dia acabei ficando com as crianças e o tio Zé. Expliquei o que era um 

atlas, como ele era feito, ao mesmo tempo em que Víctor sugeriu: Tia, a gente podia 

fazer um mapa com texturas, a gente podia ter uma aula de mapas, podia ensinar a 

gente a fazer mapas. Eu falei que teríamos que falar com a turma para que todos 

concordassem.  

 Víctor sugeriu que eu levasse o material, as texturas, para eles construírem 

os mapas e cada um colocar o material no seu desenho. No final do encontro, 

agradeci a participação de todos e também as sugestões que tinham sido feitas. 

     No terceiro encontro, retornei à leitura do livro da parte em que  havia parado.  

Nesse momento, as crianças falaram dos lugares que tinham conhecido no final de 

semana. Nesse dia, só havia três crianças presentes, Paola, Camila e Víctor. 

Trabalhamos com os significados das palavras, como a palavra segredo. Paola 

assim se manifestou: Segredo a gente guarda em algum lugar, como o coração ou 

dentro de uma caixa. Conforme a leitura estava avançando sobre os lugares, as 

crianças citavam os nomes de lugares que gostariam de conhecer. Apresentei 

novamente alguns mapas para as crianças  retomarem as lembranças do encontro 

anterior.  

 

                Figuras 68 e 69: As crianças e os mapas   

                       
                       Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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AD: Duas fotos coloridas. Na primeira a pesquisadora Luciana mostra um mapa para a aluna Paola. 
Em uma mesa próxima, os alunos Víctor e Camila tocam em um mapa do Brasil. O cuidador tio Zé, 
está ao fundo da sala. Na segunda, os alunos Víctor e Camila leem uma legenda em braille.  

 

     Falamos durante um tempo sobre a lata de manteiga. Contei-lhes que minha 

mãe havia me contado que já tinha visto uma lata de manteiga e que hoje em dia os 

potes de manteiga são de plástico. Ao final da leitura, apresentei para os alunos a 

minha caixa. Como o menino da história, eu guardara as lembranças de uma viagem 

nessa caixa. Eram várias peças que me fizeram lembrar de uma viagem que fiz ao 

Peru em 2017. Contei-lhes que aqueles materiais representavam os lugares, as 

cores, os sons dessa viagem.  

 

   Figuras 70, 71 e 72: A caixa e seus objetos 

   
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa de madeira fechada na cor branca. Na segunda, 
a caixa está aberta e os materiais organizados no seu interior. Na terceira, os seguintes materiais da 
caixa foram espalhados sobre uma mesa: uma touca azul com a palavra Cuzco, uma máscara 
indígena de madeira, um sino do vento na cor verde, um barquinho feito de totora, dois apitos em 
forma de pássaros, a miniatura de uma lhama, uma miniatura do guaraná Inca cola, dois botons do 
Peru coloridos, duas bonecas representando as mulheres da cidade de Cuzco e um pedaço da 
madeira totora. 

 

     As crianças ficaram bastante agitadas e eufóricas para ver os objetos. 

Apresentei primeiro a caixa fechada para que pudessem tocar com calma e 

perceberem que, por fora, não havia nenhum tipo de textura ou material colado. 

Depois, fui apresentando cada objeto e explicando o seu significado e o simbolismo 

desse lugar que eu conhecera. Expliquei que os objetos também representavam a 

cultura daquele país, sua história e costumes. As crianças fizeram diversas 

perguntas e chamaram atenção para os diferentes objetos que eu conseguira trazer 

desse lugar. 

 

 



109 
 

 
 

       Figuras 73, 74 e 75: Apresentação dos materiais 

       
    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas da pesquisadora Luciana. Na primeira ela apresenta a caixa de materiais 
para o aluno Víctor. Ele toca na caixa entreaberta. Na segunda e terceira, o aluno Víctor aproxima o 
barquinho e a máscara indígena do rosto.  

 

   Figuras 76, 77 e 78: Apresentação dos materiais 

              
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas. Na primeira, a pesquisadora Luciana, com a caixa sobre os joelhos, observa 
as alunas Paola e Camila tocarem nos materiais. Paola está com a touca azul sobre os joelhos 
enquanto toca a máscara indígena. A aluna Camila manuseia o sino do vento.  Na segunda, as 
alunas tocam em outros materiais da caixa. Na terceira, a professora Jaqueline auxilia a aluna Paola 
no manuseio de um boton.  

 

     As cores chamaram bastante atenção de Víctor, por ele apresentar um resíduo 

visual. As diferentes texturas e os diversos cheiros também foram destacados pelas 

crianças. No final, as apresentações do apito em forma de pássaro que, ao ser 

acionado com água, produz o som de um pássaro, deixaram as crianças muito 

felizes. A minha caixa proporcionou um momento de muita alegria com as crianças, 

pela expectativa com os objetos e pelas histórias que foram contadas. 

 

      Figuras 79, 80 e 81: Apresentação dos materiais 

             
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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AD: Três fotos coloridas da pesquisadora Luciana com os alunos Víctor, Paola e Camila. Na primeira, 
Luciana toca o apito em forma de pássaro. Na segunda, o aluno Víctor aproxima o apito do rosto. Na 
terceira, a professora Luciana entrega o apito de pássaro para Paola. Duas outras duas crianças 
aguardam a vez para tocar no apito. 

 

    A apresentação desse material foi um estímulo para as crianças pensarem em 

suas próprias caixas e que lugar ou lugares poderiam ser colocados nela, como 

fizera o menino do livro. Os alunos Ítalo, Beatriz, Isadora, Kauã, Layla, Levi, Mariana 

e Michel não compareceram nesse encontro e obtiveram as informações por 

intermédio das professoras. 

 

4.2 As caixas dos alunos da turma 203 

 

      Nesse mesmo encontro, as crianças presentes construíram as perguntas para 

o autor do livro. Como elas, a princípio, estavam repetindo as mesmas perguntas, 

combinamos que cada uma pensaria na sua questão sem a interferência do colega. 

Voltei a relembrar novamente algumas passagens do livro para ativar a memória, 

para elas organizarem suas ideias e construírem suas perguntas. As crianças que 

não compareceram nesse dia produziram as questões com o acompanhamento das 

professoras Bárbara e Jaqueline. Dessa forma, as seguintes questões foram 

formuladas:  

Camila: - Por que o menino adorava passear? 

Víctor: - O menino tem um atlas? 

Paola: - Por que não fizeram um CD da história? 

      Em conjunto com as professoras, em semanas anteriores ao encontro com o 

autor, foram pensados quais materiais poderiam ser utilizados pelas crianças na 

produção das caixas.  Assim, foi escolhida a caixa de sorvete como o modelo a ser 

empregado, pois esta é de plástico tendo uma maior durabilidade, sendo 

reaproveitada para a atividade com a turma. Antes da feitura das caixas, foi 

perguntado a cada uma das crianças como gostariam de enfeitá-las, colocando 

texturas, cores ou outros elementos, como: flores, fitas, tintas de cores diferentes. 

Ao iniciar a produção, precisávamos saber o que cada um deles gostaria de inserir 

nas suas respectivas caixas.  Essa produção ocorreu semanas antes do encontro 

com o autor. Segundo suas respostas, as escolhas foram:   Ítalo – um campo de 
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futebol sintético; Paola – flores; Camila – brinquedos de fast food; Isadora - 

dormitório; Víctor – carros; Mariana – borboletas; Michel – Batman; Kauã – piscina. 

 

Figuras 82, 83 e 84: Apresentação dos materiais para a produção das caixas 

  
                                           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Três fotos coloridas da sala de aula da turma 203. Na primeira, os alunos Paola, Isadora e Michel 
estão sentados em carteiras escolares. Eles tocam em potes de sorvete vazios. Sentados próximos a 
Michel, estão a professora Bárbara e tio Zé.  A aluna Beatriz e a professora Jaqueline estão em pé. 
Na segunda, o aluno Kauã está sentado em uma carteira. Ele aproxima o rosto de uma tampa de um 
pote de sorvete. Na terceira, a aluna Isadora está em pé próxima a uma carteira. Ela segura um pote 
de sorvete vazio.  

 

      No primeiro dia de produção das caixas, compareceram cinco alunos: Paola, 

Isadora, Beatriz, Michel e Kauã, as professoras e os dois cuidadores. Dividimo-nos 

no apoio às crianças,  informando quais materiais estavam disponíveis para utilizar 

na produção das caixas.  

 

Paola 

Orientei Paola na escolha dos elementos que foram utilizados na sua caixa. Ela já 

havia informado que gostava muito de flores e que gostaria de ter várias na sua 

caixa.  
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Figuras 85, 86 e 87: Produção da caixa - Paola 

  
                            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas da aluna Paola sentada em uma carteira em sala de aula. Na primeira, ela 
pega algumas flores que estão em um pote de sorvete. Na segunda, ela está ao lado direito da 
pesquisadora Luciana Arruda.  Ambas tocam na extremidade do pote de sorvete coberto por um EVA 
vermelho. Na terceira, a aluna segura uma flor verde e a professora, uma flor branca.  

 
      Em todo o processo de produção dessa caixa, Paola teve um pouco de 

difculdade no início, mas manuseou a caixa para fazer a escolha dentre as que 

apresentei para ela.  Também tateou as flores e certificou-se de  que eram bonitas. 

Perguntou o nome da flor, tendo sido informada de  que eram  margaridas nas cores 

branco e verde, mas que não tinham perfume, porque eram feitas de plástico.  

Também foi utilizado EVA vermelho envolvendo a caixa e a tampa, além de  uma fita 

vermelha no fundo da caixa. 

 

Figuras 88 e 89: Caixa da Paola 

  
                                      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira há uma caixa na cor vermelha com uma fita vermelha na 
extremidade inferior da caixa. Uma flor branca e uma verde enfeitam a tampa e duas outras flores da 
mesma cor enfeitam uma das laterais. Na segunda, a aluna Paola está sentada em uma carteira. Ela 
sorri e segura a caixa entre as mãos.  

 
      Por mais que tenha corroborado da colocação dos elementos escolhidos  no 

interior da caixa, podemos observar a colocação das flores nas laterais e  na tampa 
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da caixa. Paola justifica  que, no interior, ela poderia colocar flores verdadeiras. O 

resultado final da caixa foi um fator de grande felicidade para Paola, que, sendo, 

normalmente, muito quieta e tímida,  demonstrou muita alegria com o resultado final. 

 

Isadora 

      No início da produção da sua caixa, foi difícil a escolha de elementos para 

compô-la , já que Isadora havia escolhido o dormitório como objeto a ser inserido na  

caixa. Após a escolha, ela optou em pintá-la de verde. As professoras Jaqueline e 

Bárbara se revezaram no acompanhamento da construção da caixa. Foi pintada 

uma árvore escolhida por ela, sendo colocadas borboletas confecionadas de EVA, o 

que também fora  uma escolha da Isadora.  

 

Figuras 90, 91 e 92:  Produção da caixa - Isadora 

   
                              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas da aluna Isadora em sala de aula. Na primeira, ela está em pé ao lado de 
uma carteira onde estão alguns potes de sorvetes vazios. Ela segura um pote branco. Na segunda, 
sentada na carteira, ela espalha tinta verde com as pontas dos dedos embaixo do pote branco. Na 
terceira, a professora Jaqueline está em pé atrás dela. Ela segura a mão direita da aluna e a ajuda a 
passar tinta verde sobre um desenho na lateral do pote.  

 
      Isadora possui uma deficiência física ( a falta de 3 dedos na mão direita – foto 

91),  o que não a impediu de produzir sua caixa.  Em alguns momentos, necessitava 

da ajuda das professoras que, prontamente, estavam lá para auxiliá-la. Em certos 

períodos da produção, a professora Jaqueline questionava como o dormitório seria 

colocado na caixa, no que Isadora respondia: -  Vou pensar como colocar, tia. 
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Figuras 93 e 94: Caixa da Isadora 

  
                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa com a tampa vermelha. Na tampa, à esquerda, 
há bolinhas pretas que vão em direção à parte traseira de uma borboleta cor de rosa que está à 
direita. As laterais do pote foram pintadas de verde. Em uma das laterais, à esquerda, há uma 
borboleta preta e branca. De uma das asas partem bolinhas na cor preta e branca que vão até a 
extremidade direita. Na segunda, a aluna Isadora está sentada em uma carteira. Ela sorri e segura a 
caixa entre as mãos.  

 
      No final, Isadora, muito feliz com o resultado da sua caixa, agradeceu as 

professoras por ajudá-la.  

 

Beatriz 

      Beatriz não verbaliza, mas sinalizava com  um sorriso, demonstrando se 

gostava ou não de determinado elemento. No início do processo de produção da 

caixa, ela não demonstrou interesse,  mas, ao passar nas mesas dos colegas e 

perceber que todos estavam produzindo seus materiais, ela sentou e começou a 

participar. A professora Jaqueline fez perguntas sobre o que gostaria de fazer na 

caixa. Foram sugeridos alguns temas como o sol, a árvore,  como tinha sido feito na 

caixa  de Isadora. 

 

     Figuras 95, 96 e 97: Produção da caixa – Beatriz 

         
                                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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AD: Três fotos coloridas da aluna Beatriz e da professora Jaqueline, em sala de aula, sentada em 
uma carteira escolar. Na primeira, há duas bolinhas sobre uma tampa vermelha de um pote de 
sorvete. Na segunda, a professora entrega um objeto para a aluna. Na terceira, a professora segura o 
pote de sorvete fechado.    

 

     Beatriz esboçou um sorriso com relação a borboletas e flores.  Prontamente, as 

tias e a cuidadora Paula produziram os elementos que formam a borboleta e a flor 

em EVA para a produção da caixa. Sempre com apoio de uma das professoras na 

colocação dos elementos, Beatriz conseguiu finalizar a sua caixa. O tempo de 

produção da caixa ultrapassou o tempo de aula, necessitando de mais um encontro, 

pois foi respeitado o tempo de concentração de Beatriz. 

 

Figuras 98 e 99: Caixa da Beatriz 

  
                                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa branca com a tampa vermelha.  Na tampa, à 
direita, há uma flor com as pétalas cor de rosa e o miolo preto. Em uma das laterais, à direita, há uma 
borboleta com o corpo cor de laranja e as antenas pretas. Algumas bolinhas pretas e brancas partem 
da parte traseira da borboleta e vão em direção à extremidade esquerda. Na segunda, a caixa está 
sobre a mesa e Beatriz ao fundo.  

      Ficando a caixa pronta, Beatriz não sinalizou se gostara ou não do resultado 

final. Apesar de todos na sala estimularem a sua resposta, ela também não informou 

em nenhum momento o que colocaria dentro da caixa. 

 

Michel 

      No dia de produção das caixas, Michel compareceu à escola e participou da 

feitura com auxílio da professora Bárbara e do tio Zé. Michel é cego, tem paralisia 

cerebral, não verbaliza e tem dificuldades para andar. Bárbara observou que Michel,  

em diferentes dias, costumava ir à escola  e com uma blusa do Batman. Ao   ouvir a 

menção ao super-herói.  Michel sorriu, o que nos levou a assumir a ideia de colocar 

o Batman em sua caixa.  
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Figuras 100, 101 e 102: Produção da caixa – Michel 

   
                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas do aluno Michel sentado em uma carteira e a professora Bárbara em pé 
atrás dele. Na primeira, a professora segura o interior do pote com a mão esquerda e, com a outra, 
apoia a mão dela sobre a do aluno. Ambos espalham a tinta preta nas laterais do pote. Na segunda, a 
professora faz o mesmo processo com as mãos e despeja tinta amarela sobre uma tampa branca. Na 
terceira, coloca tinta preta sobre a branca.  
 

 

      A despeito de a  participação de Michel ter sido, a todo momento, direcionada 

pela professora, isso  não impedia que ele  demonstrasse, através de um sorriso, a 

satisfação com estímulos dos adultos envolvidos na atividade, como: “sua caixa está 

ficando linda, você consegue”. O tempo em que Michel permitia a continuidade da 

atividade também foi respeitado, observando seus momentos de cansaço e de 

interesse pelo material. A todo momento, Michel foi estimulado a participar dessa 

atividade, o que  possibilitou  uma vivência com os colegas de turma. 

 

Figuras 103 e 104: Caixa do Michel 

  
                                                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa com a extremidade da tampa vermelha e a parte 
de cima amarela. No centro da parte amarela da tampa, há um símbolo do Batman: representação de 
um morcego preto. As laterais do pote foram pintadas de preto. Na segunda, a professora Bárbara 
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está em pé atrás de Michel que está em uma carteira. Com o auxílio da professora Bárbara, ele 
segura a caixa. 

Kauã 

    Kauã ficou um bom tempo obsevando as caixas até decidir a sua escolha.  

Esperamos o tempo dele para iniciar a feitura de sua caixa.  Ele apresenta cegueira 

associada ao espectro autista. As professoras se revezaram no apoio, perguntando-

lhe  o que seria colocado dentro da caixa. Ele  respondia:  - A piscina. 

     Por conta do trabalho  de reciclagem realizado com a turma, as professoras 

questionaram Kauã se ele gostaria de construir outro material e  ele respondeu que 

seria um carro. Na construção da caixa e do carro, foram utilizadas tintas que o 

próprio Kauã aplicou.  

 

Figuras 105, 106 e 107: Produção da caixa – Kauã 

   
                             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas do aluno Kauã sentado em uma carteira em sala de aula. Na primeira, ele 
aproxima a tampa do rosto. Na segunda, com as pontas dos dedos, ele espalha tinta nas laterais e na 
base do pote, enquanto a professora Jaqueline, sentada à direita, observa-o. Na terceira, ele segura 
um objeto e o pinta de vermelho. 

 

     Kauã, assim como as outras crianças, participou ativamente da construção da 

caixa. Foi observado  sempre o seu tempo de concentração na atividade, pois, em 

alguns momentos, ele não aceitava prosseguir com o que estava fazendo. No final, o 

carro foi posto na tampa da caixa que estava revestida com um EVA azul. 
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Figuras 108 e 109: Caixa do Kauã 

  
                             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa com a extremidade da tampa vermelha e a parte 
superior com TNT azul. Sobre a base azul, um carrinho feito com material reciclado: a carroceria com 
garrafa de refrigerante pequena, as rodas com TNT preto na circunferência maior e branco na calota 
e, na parte da frente, há um encaixe amarelo no formato de uma pá mecânica. As laterais da caixa 
foram mescladas com tintas de diversas cores. Na segunda, o aluno Kauã está sentado em uma 
carteira, segurando, entre as mãos, a caixa decorada.  

 
 

     Assim como Beatriz, Kauã também não demonstrou se gostou ou não do 

resultado final, mas as professoras sinalizaram a importância de ele ter ficado atento 

na atividade, já que ele tinha dificuldades até de ficar sentado, necessitando se 

movimentar pela sala. 

 

Víctor 

      Víctor foi uma das crianças que iniciou a produção de sua caixa no dia da 

roda de conversa com o autor do livro. Ele apresenta cegueira com algum resíduo 

visual, porém, necessita da leitura em braile. Sendo muito articulado em sua fala, 

informou  que já tinha ideia do que gostaria de adicionar em sua caixa e também 

quais cores usaria na sua composição. 

        No início, utilizava somente algumas cores. Com a ajuda da professora 

Jaqueline, Víctor passou a empregar várias cores, tendo, como resultado, uma 

aproximação com outras caixas da turma. Ele optou em colocar um carro na tampa, 

sendo prontamente ajudado por Jaqueline  na produção. 
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Figuras 110, 111 e 112: Produção da caixa – Víctor 

   
                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Três fotos coloridas do aluno Víctor sentado em uma carteira em sala de aula. Nas fotos, a 
professora Jaqueline está em pé em frente da carteira dele. Nas três fotos, ela segura o pote para ele 
pintar. 

 

Víctor ficou muito feliz com o resultado final do seu trabalho, tendo 

apresentado  pouca dificuldade na realização da atividade. Ao final,  sinalizou que 

ficara um pouco triste por não conseguir apresentar a sua caixa pronta para o autor 

do livro, mas que a guardaria com muito carinho, pois gostara  muito de toda a 

pesquisa da professora Luciana. 

 

Figuras 113 e 114: Caixa do Víctor 

  
                                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 

AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa com a tampa vermelha. No centro da tampa, há 
um carrinho todo cinza com a carroceria e as rodas feitas de TNT. Nas laterais da caixa há uma 
mistura de vermelho e cor de laranja. Na segunda, o aluno está sentado em uma carteira. Ele sorri e 
segura a caixa entre as mãos.  
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Mariana 

      Mariana, que também produziu sua caixa no dia da roda de conversa, não 

teve dificuldade na escolha da caixa e das cores, por ter um resíduo visual que lhe  

permite enxergar algumas cores. Eu a orientei na produção, assim como as 

professoras. Como Víctor, não conseguiu terminar sua caixa no mesmo dia, 

precisando de outro encontro para finalizar. Como teve dificuldade na escolha de 

qual elemento inserir em sua caixa, foi necessária a ajuda das professoras com 

sugestões, tendo Mariana, no final, optado por borboletas.   

 

Figuras 115, 116 e 117: Produção da caixa – Mariana 

   
                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Três fotos coloridas da aluna Mariana sentada em uma carteira em sala de aula. Nas fotos, a 
pesquisadora Luciana Arruda está em pé em frente à carteira da aluna.  Na primeira, Mariana segura 
um pote de sorvete azul e a pesquisadora seleciona diferentes cores do TNT. Na segunda, a 
pesquisadora entrega tintas em bastão para a aluna. Na terceira, Mariana pinta a parte debaixo do 
pote.  

     As borboletas também foram produzidas em EVA, como as de Beatriz. 

Mariana precisou de orientação no momento da colagem das peças das borboletas, 

optando em colocá-las na tampa e na lateral da caixa. 

 

Figuras 118 e 119: Caixa da Mariana 

                                                           
                                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa com a tampa azul. Sobre a tampa, há uma 
borboleta amarela com antenas pretas.  Bolinhas pretas e brancas saem da traseira da borboleta e 



121 
 

 
 

vão em direção às antenas brancas de outra borboleta cor de rosa que está em uma das laterais da 
caixa. Outras bolinhas brancas e pretas, que saem da traseira da borboleta cor de rosa, ocupam a 
lateral da caixa que está em vermelho. Na segunda, Mariana está sentada em uma carteira. Ela sorri 
e segura a caixa entre as mãos.  

 
      O resultado final também foi muito positivo e a deixou muito feliz. O ponto 

negativo apontado por ela foi não ter feito a caixa em conjunto com as demais 

crianças no dia de maior produção das caixas. 

 

Ítalo 

      Ítalo apresenta cegueira. Em alguns momentos da realização do trabalho, 

aproximou o material do rosto. Ele também produziu sua caixa no dia do encontro 

com o autor. Desde o início dos encontros, afirmava que gostaria de colocar o 

campo sintético existente no IBC dentro da sua caixa, como o menino do livro que 

colocava até montanhas na lata de manteiga. Todavia, ele participou de poucos 

encontros para a construção do material. 

 

Figuras 120 e 121: Produção da caixa – Ítalo 

  
                                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Duas fotos coloridas do aluno Ítalo sentado em uma carteira em sala de aula. Na primeira, o 
aluno segura uma tampa vermelha. Na segunda, ele pinta com a cor vermelha o fundo do pote de 
sorvete.  

 
          Ítalo não teve muita dificuldade na produção da sua caixa, pois optou em 

colocar somente um desenho de um campo de futebol, feito em uma folha de papel 

pintada de verde, com as linhas de marcação do campo feitas de barbante. 
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Figuras 122 e 123: Caixa do Ítalo 

  
                                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, há uma caixa com as extremidades da tampa em vermelho e a 
base superior na cor verde com demarcações das linhas laterais, os gols, a linha e circunferência 
central do campo na cor branca.  As laterais da caixa foram pintadas de preto. Na segunda, Ítalo está 
sentado em uma carteira. Ele sorri e segura a caixa entre as mãos. 

 
Apesar do pouco tempo de construção do seu material, ele ficou muito feliz 

com o resultado e também por ter conhecido o autor do livro. 

 

Camila  

      Camila também produziu sua caixa no dia da roda de conversa, devido às 

suas ausências nos encontros. Após a escolha da caixa, Camila optou em apenas 

pintar a caixa de várias cores e, com as sugestões das tias, decidiu colocar um 

ônibus na tampa da caixa. A escolha do ônibus foi por conta do trabalho de 

reciclagem em que a turma produzira objetos e Camila confeccionou um ônibus de 

garrafa pet. 

 

Figuras 124, 125 e 126: Caixa da Camila 

   
                      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, a aluna Camila está sentada em uma carteira escolar na sala 
de aula, próxima a um ventilador. Na segunda, a aluna segura um pote de sorvete azul. Na terceira, 
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há uma caixa finalizada. Tampa com as extremidades azuis. No centro da tampa, há um ônibus feito 
de TNT: a carroceria cor de rosa, seis janelas e porta brancas, rodas pretas e calotas brancas. 

      Camila, assim, como as demais crianças, ficou feliz com o resultado da sua 

caixa e também com a presença do autor do livro. Ela fez questão de sinalizar que já 

estava de posse dos elementos que colocaria na sua caixa, que eram brinquedos de 

uma rede de fast food, os quais ela colocaria ao chegar à sua casa. 

      O resultado final da produção das caixas foi positivo, vez  que as crianças 

construíram a partir do livro e de todas as oficinas que foram realizadas. Todo o 

processo de apresentação da disciplina de Geografia foi com o intuito dessa 

aproximação com os conceitos de lugar e paisagem e da construção de uma 

Geografia viva. 

      As crianças com deficiência múltipla participaram de forma efetiva das 

atividades, na medida em que essas propostas foram adequadas para que 

pudessem vivenciar, com as outras crianças, um sentimento de pertencimento, por 

mais breve que fosse essa participação, através de uma prática educativa que 

propunha o alargamento do horizonte dessas crianças. Nesse sentido, reitera-se a 

necessidade de busca constante pelas professoras de  novas propostas, sempre 

respeitando o tempo de cada um.  

 

4.3 A roda de conversa com o autor do livro 

 

     As crianças já chegaram à sala de aula ansiosas pelo  encontro com o autor. 

As professoras Bárbara e Jaqueline e os cuidadores, que já estavam as 

aguardando, procuravam, a todo momento,  acalmá-las.  

    A roda de conversa teve início com o agradecimento do autor pelo fato de a  

turma ter conhecido seu  livro  através da pesquisadora Luciana Arruda.  Logo a 

seguir, perguntou se as crianças haviam gostado da história ao que elas  

prontamente  responderam afirmativamente.  
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Figuras 127, 128 e 129: Roda de conversa 

   
     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
AD: Três fotos coloridas da sala de aula da turma 203 com alunos, professoras, cuidadores, a 
pesquisadora e o autor do livro, todos sentados em cadeiras distribuídas em semicírculo.  
 

 No encontro anterior à produção das caixas, em conjunto com a 

pesquisadora Luciana, tinham sido formuladas algumas perguntas a serem feitas ao 

autor: Camila: - Por que o menino adorava passear?;  Víctor: - O menino tem um 

atlas?;  Paola: - Por que não fizeram um CD da história? Contudo, no início, as 

crianças ficaram muito tímidas e não conseguiram fazer as perguntas. Assim, o 

autor, para descontraí-las,   falou sobre o livro.  

Passado esse primeiro momento de timidez, Víctor tomou a inciativa e fez a 

sua pergunta para o autor que prontamente lhe respondeu. Isso fez com que as 

demais crianças tomassem coragem de perguntar.  Assim, a roda de conversa fluiu 

sem uma organização na ordem das perguntas. Paola perguntou por que não fora 

feito um CD da história, ou seja, um áudio tornando a história acessível para 

crianças como ela, cegas. O autor respondeu que, no momento da produção do 

livro, não  pensara nessa versão, mas que seria uma ótima proposta para os 

próximos livros. Camila também fez sua pergunta sobre o fato de o menino adorar 

passear. O autor respondeu que, dessa forma, ele conhecia vários lugares e 

pessoas.  

       Ao final da roda de conversa, o autor foi convocado a conhecer as caixas 

produzidas pelas crianças. Elas apresentaram as suas respectivas caixas e algumas 

descreveram como as construíram e com que materiais. O autor fez as algumas 

perguntas e observações sobre os materiais gerados a partir do livro, tecendo 

elogios e agradecendo as crianças pelas produções.  
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Figuras 130 e 131: As crianças e as caixas 

  
                                        Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos sentados em carteiras escolares em sala de aula. Na primeira, o 
autor do livro está agachado em frente à carteira do aluno Kauã. Ambos tocam uma caixa decorada. 
Na segunda, o autor está agachado em frente à carteira da aluna Isadora. Eles tocam uma caixa 
decorada.  

      Também foi realizada uma confraternização com o autor e todos que estavam 

presentes na roda de conversa, tendo as crianças agradecido o autor pela presença  

para conhecer as caixas e suas histórias. Foi um encontro que marcou a turma e 

também as professoras e cuidadores, pois todos participaram em todas as etapas na 

produção dos materiais das crianças. 

 

Figuras 132 e 133: A confraternização 

   
 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Duas fotos coloridas dos professores Bárbara, Jaqueline, da cuidadora Paula, a pesquisadora e o 
autor do livro e dos alunos, Kauã, Ítalo, Beatriz, Isadora, Víctor e Camila. Nas fotos, algumas pessoas 
em pé e outras agachadas. 
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      A pesquisa com a turma 203 finalizou nesse encontro com o autor do livro na 

roda de conversa e as apresentações das caixas para o convidado. 

 

Figuras 134 e 135: As caixas 

  
                                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
 
AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 203. Ambas apresentam oito caixas decoradas 
produzidas pelas crianças. As caixas foram dispostas sobre uma bancada. Ao fundo, alguns cartazes 
na parede. 
 

       Essa etapa da pesquisa foi importante para todos os envolvidos por conta do 

comprometimento com as crianças. O afeto e o carinho construído por todos, ao 

longo do ano de 2018, foi o combustível para que os alunos participassem, apesar 

dos vários imprevistos ocorridos que tiveram como resultado dias de aula sem 

alunos ou com apenas três alunos. 

         Todo o processo de produção das caixas foi o resultado das vivências 

ocorridas com as crianças, na construção de uma Geografia com a autoria delas. O 

conhecimento ofertado pela pesquisadora e as professoras se deu no ato 

responsável com cada criança, cujas enunciações construíram diálogos amorosos e 

responsáveis. Nesse processo, as crianças com deficiência múltipla, que não 

verbalizavam, também enunciavam com sorrisos, sons e expressões do corpo. 

 

4.4  O livro tátil da turma 101: “Os Amigos Ventinhos” 

 

      Dando continuidade à pesquisa de campo, no ano de 2019, foi realizada uma 

reunião com a coordenação do primeiro segmento, ficando estabelecido que a 

construção do livro tátil seria realizada em  uma turma do 1º ano. Por conta das 

oficinas e da confecção do livro, não seria possível incluir mais de uma turma na 

pesquisa. A escolha da turma se deu por intermédio do coordenador do segmento, 

em conjunto com a pesquisadora, tendo como critério crianças cegas e com 
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deficiência múltipla, tendo sido,  assim,  escolhida a turma 101. O primeiro contato 

foi com as duas professoras regentes da turma, as professoras Luciana Barros e 

Nara Silva. Toda a pesquisa foi apresentada para que elas compreendessem os 

objetivos, todo o caminho percorrido até aquele momento e, também, o processo de 

autorização junto ao comitê de ética da UFF do próprio IBC. 

      Dessa forma, elas assinaram as autorizações,  tiraram todas as dúvidas sobre 

a pesquisa, tendo sido  também  organizado todo o cronograma para a turma até a 

provável data do término do campo, que foi proposto para o mês de outubro, com o 

resultado para as crianças, ou seja, o lançamento do livro tátil. Os pressupostos do 

trabalho do 1º ano são a alfabetização no sistema braile, visando também à 

adaptação das crianças no Ensino Fundamental. As professoras informaram que o 

objetivo é a realização de um trabalho que valorize o coletivo e também cada 

criança,  estimulando, assim,  os sentidos remanescentes, o tato, a audição, o olfato 

e o paladar. O plano de ensino anual para a alfabetização da turma se daria através 

da estimulação tátil e sonora com a apresentação das letras do alfabeto de acordo 

com o contexto trabalhado. A Geografia faz parte de duas unidades temáticas, 

Sociedade e Natureza, nas quais estão temas relacionados ao meio ambiente, à 

família, ao trabalho, aos meios de transporte e de comunicação.  

       A proposta dos encontros para a construção do livro tátil permeia o tema 

meio ambiente, buscando uma relação com os conceitos de lugar e paisagem, 

apresentando, para as professoras, a Geografia como uma ciência interdisciplinar25  

que pode ser trabalhada sobre qualquer assunto que estude o nosso planeta e o 

homem.  

A turma era formada por sete alunos, dos quais seis frequentavam 

regularmente, sendo três cegos e três alunos cegos e com deficiência múltipla. A 

turma iniciou o ano letivo no final de fevereiro, mas as professoras solicitaram que a 

pesquisa começasse em meados de março, quando combinamos de apresentar a 

pesquisa às crianças, o que foi prontamente aceito.     

  Assim, participei de uma aula para conhecer a turma e para explicar o motivo 

de eu estar com eles. Na ocasião, foram informados que a pesquisa iria ocorrer duas 

vezes na semana e que construiríamos um livro tátil sobre um determinado assunto 

                                                           
25 Vale destacar que a disciplina de Geografia aparece nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCNs. Porém, desde o ano de 2017, uma nova base nacional foi criada a BNCC – Base Nacional 
Comum Curricular, que irá compor o novo PPP do IBC que está sendo elaborado. 
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que seria escolhido no decorrer das oficinas.  As professoras também colaboraram 

nas explicações para a turma. Os responsáveis, comunicados a respeito da 

pesquisa, autorizaram a participação das crianças através do Termo de 

Consentimento Livre- TCL responsável. Obtivemos as autorizações das professoras, 

das crianças e dos responsáveis. Nessa turma, não havia o acompanhamento 

sistemático de cuidadores que só eram chamados a ajudar, quando necessário. 

 

 

Figuras 136 e 137: A sala 

  
                              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 101. Na primeira, à esquerda, há parte de uma 
mesa. À direita, na parede, quadro branco com o desenho do Mickey. Abaixo deste, um pequeno 
tapete com retângulos coloridos. Ao fundo, quatro mesas encostadas uma na outra, uma estante com 
brinquedos e, acima dos brinquedos, um ventilador à esquerda de uma janela. Na segunda, à direita, 
há quatro mesas encostadas uma na outra com brinquedos sobre elas. Ocupam a extensão da 
parede: um mural decorado e enfeites. Ao fundo, uma estante com brinquedos e parte de uma mesa.  
 

A pesquisa foi realizada às quintas e sextas e, quando necessário, ocorria na 

terça, no horário de 8h às 11h 30 min, tendo findado no mês de outubro. As crianças 

estavam na faixa dos 6 anos, havendo somente um aluno com 12 anos, que  

apresentava deficiência múltipla. O comparecimento nos dias dos encontros ficou 

em torno de três  a quatro  alunos, que efetivamente participaram da construção do 

livro.  As aulas no 1º ano compreendem as unidades temáticas: Matemática, Língua 

Portuguesa, Sociedade e Natureza, além de Educação Física, música, 

brinquedoteca, biblioteca, orientação e mobilidade. Algumas crianças ainda 

recebiam um atendimento com fonoaudiologia, musicoterapia, terapia ocupacional e 

psicomotricidade. Todas as aulas e atividades eram realizadas no horário da manhã, 

ocorrendo as escolinhas de esporte, outras oficinas e reforço escolar no horário da 

tarde.  
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     O segundo encontro com a turma foi no dia em que as crianças iniciaram o 

contato com os pontos braille no processo chamado de pré-braille. Nesse dia,  

estavam presentes as professoras, três crianças, a pesquisadora responsável, 

professora Luciana Arruda, o orientador da pesquisa, o professor Jader Janer,  e 

dois  membros do Grupo de Pesquisa e Estudos em Geografia da Infância 

(GRUPEGI),  Luiz Miguel e Marcos (figuras 138 e 139). Quando chegamos à sala, os 

dois meninos, Enzo e Theo, estavam conversando e a menina Agatha estava 

calada. Eles estavam repetindo a fala do metrô com todas as estações em 

Português e Inglês. Perguntei se eles sabiam que estavam falando uma outra língua, 

tendo Theo respondido:  

- Tia Lu Arruda, isso é brincadeira de criança e você não é criança, é adulto.  

      Apesar da minha intromissão na brincadeira, eles não deixaram de responder 

as minhas dúvidas quanto à sala de aula, ao mesmo tempo em que continuavam 

brincando. Embora não estivessem me ignorando, não permitiram a minha 

participação na brincadeira. Entendendo o tempo deles como um tempo de criança 

na escola, nesse espaço com tantas horas demarcadas para tantas atividades, faz-

se interessante a questão de Gaivota (2017, p. 9): “não poderíamos chamar de 

escola este espaço-tempo – ou tempo-espaço – em que é possível à criança ser 

criança, criançear?” Theo e Enzo, ao que tudo indica, conseguem realizar o seu 

criançear, pois criam suas geograficidades e historicidades no tempo aíon26. Assim, 

penso que 

 

a tarefa do educador talvez seja encontrar estes espaços-tempos ou 
tempos-espaço,em que é permitido “criançear”. Estes tempos aíon 
nem sempre estão na sala de aula (muitas vezes nem podem ser 
percebidos nas escolas – apesar de estarem lá, ocultos), mas em 
outros momentos e lugares. (GAIVOTA, 2017, p. 9) 
  

   A construção das narrativas dos meninos com relação ao som do metrô foi 

estabelecida a partir da sua vivência.  Segundo Lopes (2020, p. 8), “mesmo que 

tenham tido prévio contato com elementos que usam em suas criações, 

oportunidade de observá-los ou vivenciá-los, ao reelaborá-los e combiná-los, criam 

um novo arranjo, algo próprio e singular”, obtendo, assim, algo que somente os dois 

                                                           
26 Aión, muitas vezes traduzido também por eternidade, tem a ver com uma outra noção de tempo, 

não redutível a unidades de medida, mas amplo, intensivo, um grande tempo em que  as linhas que 
separam passado, presente e futuro não são tão bem definidas. 
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podem vivenciar, cada um à sua maneira. Ao mesmo tempo, conseguem transformar 

em algo criador, como afirma Vigotski (2018, p. 24): “quanto mais rica a experiência 

da pessoa, mais material está disponível para a sua imaginação”. Isso corrobora 

com o fato de os meninos, tendo tido contato com outra língua, conseguirem  

pronunciá-la perfeitamente a partir da experiência diária com o metrô. 

A conversa continua com as apresentações:  

Jader fala: - Meu nome é Jader, eu sou professor da universidade, como a tia 

Lu Arruda é da universidade. Eu estou aqui hoje para conhecer vocês. Enzo, 

brincando com as mãos,  responde: - Tá. Depois Marcos também fala: - Eu sou 

Marcos e venho de um outro país, Espanha. Enzo interrompe dizendo: - Eu falo pro 

Theo que eu tô brincando de andar na floresta, aí eu tô na casa do Theo de 

brincadeira. Ele continua brincando com as mãos. Marcos continua: - Vocês já 

ouviram falar da Espanha? Enzo responde: - Não. Theo responde: - Eu já fui na 

Espanha. Marcos continua: - Tem que ir de avião, porque a Espanha está muito 

longe. Eu falo espanhol.  Jader completa: - Por isso que ele fala uma língua 

diferente. Marcos fala: - Olá, como estás? Marcos fala com Agatha: - Esta menina é 

mui tranquila, demais.  Agatha não responde. Luiz Miguel: - Bom dia, não sou da 

Espanha, sou Luiz Miguel e sou de Niterói. Theo fala: - É onde mora minha prima.   

Jader pergunta: - Quem mora em Niterói? Theo: - Minha prima tem duas casas, uma 

no Rio e outra em Niterói. 

 

Figuras 138 e 139: O encontro 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 

AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 101. Ambas estão com as mesas agrupadas. Ao 
redor delas, os alunos Theo, Enzo e Agatha e os professores Jader, Marcos e Miguel e, de costas, a 
pesquisadora Luciana Arruda. 
 

A conversa avança para as narrativas dos meninos sobre o metrô, pois Theo 

mora no bairro de Botafogo e se desloca até o IBC de ônibus, mas utiliza muito o 
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metrô nos seus deslocamentos pela cidade do Rio de Janeiro. Enzo mora em Nova 

Iguaçu onde pega o trem, chega até a Central do Brasil e segue de metrô até 

Botafogo para pegar um ônibus até o IBC.  Já Agatha mora em Maricá e se desloca 

para o IBC de carro todos os dias. É no percurso do metrô que os meninos se 

encontram hipoteticamente no sentido de terem algo em comum.  No contexto da 

conversa, surge o vento, que os meninos identificam como algo marcante toda vez 

que esperam o metrô na estação. 

Após a conversa sobre o metrô, a professora Luciana Barros27 inicia a 

apresentação do braille para as crianças através do livro “O dedinho sabido”,  de 

autoria da professora Luzia Vilela Pedras,  utilizado para trabalhar o pré-braille com 

as crianças,  visando desenvolver a coordenação motora, a lateralidade (esquerda e 

direita), a sensibilidade tátil, as posições das linhas  em cima  e embaixo e a 

quantidade, o espaçamento entre cada linha, os caracteres em braile,  finalizando o 

livro com as vogais maiúsculas e minúsculas. Segundo Pedras (2013, p. 3), “o 

principal problema verificado nessa fase escolar é o desenvolvimento da habilidade 

tátil motora para que possa discriminar os caracteres do Sistema Braille”.  Pedras 

(2013) reforça que a criança, quando introduzida sem nenhuma preparação no 

Sistema Braille, sente muitas dificuldades para identificar e compreender a 

disposição dos pontos na cela braille28, o que explica a importância do momento 

nomeado de pré-braille.  

A   professora Luciana Barros sinaliza que esse é o primeiro livro que as 

crianças utilizam no 1º ano, sendo a preparação para o início da alfabetização e o 

contato com a reglete e com a punção. Assim, as crianças começam a perfurar uma 

base de isopor para aprender a segurar o punção, sem a preocupação de fazer 

letras (figuras 140, 141 e 142).  No treinamento com o punção, a criança necessita 

ter a coordenação motora trabalhada desde a Educação Infantil, utilizando isopor, 

esponja e diferentes materiais que possam perfurar o papel. Nesse momento, 

também são trabalhados com as crianças conhecimento do corpo, noções de 

                                                           
27  A professora Luciana Barros é a regente de turma, mas tem a professora Nara Silva com a 

professora que atende às crianças com deficiência múltipla.  
28 Cela ou Célula Braille - Espaço retangular onde se produz um símbolo braille.  Uma "cela" dá 

origem a todos os símbolos possíveis para representar letras do alfabeto, códigos matemáticos, 
numerais, sinais de pontuação, simbologia química, musical e informática, totalizando 64 
combinações. 
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orientação, de mobilidade que as ajudarão no deslocamento nos lugares em que 

todos estudarão no ano de 2019, como a localização da sala de aula, do banheiro, 

do bebedouro e como elas farão  esse percurso, aprendendo o caminho da sala de 

aula até o refeitório, até a sala de música, a biblioteca, a brinquedoteca, a Educação 

Física. Isso significa que, nos primeiros dias de aula, a turma vai construir 

mentalmente todo um caminho desses lugares em que irá vivenciar novos 

momentos. A professora Luciana informou que como a maior parte da turma já 

estava no IBC, fazia parte da Educação Infantil, alguns já se conheciam e também 

alguns espaços do instituto.  

 

  Figuras 140, 141, 142 – Pré-braille 

   

  

 
                                     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 

AD: Três fotos coloridas da sala de aula da turma 101. Elas apresentam as mesas agrupadas. Ao 
redor delas, os alunos Theo, Enzo e Agatha e os professores Jader, Marcos, Miguel e Luciana 
Barros. Sobre a mesa, há regletes, cela braille, prato de isopor e um livro.  

 

No outro momento de acompanhamento da turma, foi apresentada a máquina 

Perkins para que eles tivessem contato com os pontos braille no teclado. 
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Figuras 143 e 144: Máquina Perkins 

  

           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 101. Na primeira, o aluno Theo está em uma 
carteira com as mãos sobre os teclados de uma máquina Perkins. Atrás dele, em pé, a professora 
Luciana Barros também com os dedos sobre os teclados. Na segunda, o aluno Enzo está em outra 
carteira com as mãos sobre os teclados de uma máquina Perkins. Atrás dele, em pé, a professora 
Nara também com os dedos sobre os teclados. 

 

Também foram oferecidos às crianças os modelos de celas braille em 

tamanho maior que o ponto original. Isso é importante para que elas identifiquem os 

números na cela (figura 145), assim como os materiais que fazem parte do dia-a-dia 

das aulas, já que, a seguir, iniciar-se-ia o seu processo de alfabetização.  Segundo 

Almeida (2010, p. 38), “a punção, a reglete ou a máquina de datilografia braille 

devem estar ao seu alcance para despertar-lhe a vontade e o interesse pela escrita”. 

 

Figuras 145, 146 e 147: Recursos pedagógicos para a alfabetização em braille 

  
                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018)  
 
AD: Três fotos. Na primeira, há um retângulo que representa uma cela braille. À esquerda do 
retângulo, três círculos com os números: um, dois e três no interior.  À direita do retângulo, três 
círculos com os números: quatro, cinco e seis.  Na segunda, o alfabeto em braille com a respectiva 
representação em caracteres em tinta de letras, números e outros sinais utilizados na escrita. Na 
terceira, jogo de memória adaptado, alfabeto em tinta e braille, números até dez em tinta e braille, 
jogo da velha adaptado e duas celas braille.  
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      O processo de alfabetização estreia com o livro texto 1 de alfabetização em 

que  os encontros vocálicos são trabalhados. Segundo Almeida (2014, p. 68), “o 

espaço de aprendizagem deve infundir confiança, promover a liberdade, transmitir 

alegria, dar prazer, estimular a criatividade” para que possa ser prazeroso para 

todos. Um fator importante na organização da sala de aula das turmas do 1º ano são 

os espaços constituídos em cantos da leitura, de brincadeira que proporcionam às 

crianças momentos de ludicidade. Esses espaços possibilitam momentos de 

contação de história, estimulando a imaginação das crianças, através de fantoches, 

com objetos do dia-a-dia, oferecendo audiolivros. No cantinho da brincadeira, há a 

possibilidade de ofertar diferentes momentos para as crianças com jogos, 

brincadeiras, música, atividades livres, para que o processo de aquisição de 

conhecimento seja enriquecedor. 

 

                           Figuras 148 e 149: Cantinho da brincadeira 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas dos alunos Theo, Enzo e Agatha em sala de aula. Nas fotos os alunos estão 
ao redor de uma mesa com brinquedos diversos sobre ela.  
 

  Também se faz necessário que, em cada mesa, haja  sinalizações em braille, 

e que os materiais que serão utilizados pela turma sejam marcados com etiquetas 

em braille. Assim, torna-se primordial a presença do braille nas atividades e em 

momentos das crianças desde os primeiros contatos na escola. 

4.5 Os encontros sobre o vento  

      Decerto que o que nos chamou mais atenção, nos primeiros encontros com a 

turma, foi a brincadeira que Theo e Enzo faziam com relação ao metrô e o vento, 

quando da chegada e da partida do metrô nas estações. Eles reproduziam as falas 

que indicam as estações do Rio de Janeiro, repetidas em português e inglês, com 
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desenvoltura na pronúncia das duas línguas. Os meninos também faziam a 

sonoplastia do vento, vivência que eles compartilham nesse lugar, ainda que o  

frequentem em momentos distintos.  Há de se considerar que o vento, elemento 

atmosférico importante na composição de uma paisagem ou lugar, tornou-se, assim, 

a referência para o ponto de partida para a construção do livro. 

Dessa forma, a ressignificação do metrô tornou-se um elemento de  

relevância na vivência dessas crianças, que nasce na relação social transformadora 

de cada um. Como sinaliza Vigotski (2009), toda vivência é vivência de algo, mas é 

singular em cada um dos meninos. Ainda podemos somar a grande amizade dos 

dois que a todo o momento burlavam as aulas, as oficinas, com a brincadeira do 

metrô. Por conseguinte, o vento foi o centro catalisador dos encontros para a 

produção do livro tátil com as crianças. Embora no total, houvesse 4 crianças,  

efetivamente,   a presença nas oficinas contou com  uma média de 3 crianças. 

1º encontro: Audiodescrição (AD) – E o vento... me levou 

 

      Neste encontro, as crianças conheceram a audiodescrição através da 

apresentação de uma animação sobre um menino, uma pipa e o vento. Iniciei 

perguntando se as crianças tinham conhecimento do que era uma animação ou de 

um desenho animado.  

-Vocês já assistiram uma animação? Theo: - Eu nunca assisti uma animação, 

tia Lu Arruda. 

 Nesse momento, Theo abraça Enzo querendo brincar de metrô.  A seguir, eu 

informo que a animação é um desenho que conta uma história e que, junto com o 

desenho, seria feita a audiodescrição. E pergunto: - Vocês conhecem a AD?  As 

crianças respondem: - Não. Esclareço: – Um exemplo de audiodescrição é quando a 

tia Lu Barros explica para vocês o que tem nessa sala, o local onde está a mesa, as 

carteiras, a janela. Quando vocês saem da sala de aula, a tia Lu Barros ou a tia Nara 

devem falar, nós vamos para a direita, ou nós vamos para a esquerda, prestem 

atenção que mais à frente tem uma janela, cuidado. Continuo: - A tia Lu Arruda irá 

fazer uma audiodescrição desse desenho animado para vocês.  Ela vai contar tudo o 

que está se passando no desenho para vocês poderem entender e vou dar uma 

dica: vocês precisam prestar bastante atenção porque o desenho é sobre um 
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menino, uma criança da idade de vocês. Atenção também no som da animação. 

Combinado? Enzo: Tá. 

 

 

 

Figura 150: Leleco e a pipa 

 
AD: O menino está sentado com as pernas abertas enrolado com a pipa, e duas folhas voam em 
volta dele. 
 
 

Figuras 151, 152 e 153: Apresentação da AD 

     
Fonte:  https://youtu.be/yk_UPrn_7og 
 
AD: Três quadrinhos da história de Leleco. No primeiro, um menino molha o dedo indicador na saliva, 
descobre a direção do vento. No segundo, o menino observa a pipa. Folhas começam a surgir, cada 
vez em maior número. A pipa levanta com a força do vento. No terceiro, um rodamoinho trazendo o 
boné gira em torno do menino e o suga com a pipa. 
 
 

Figuras 154 e 155: Apresentação da AD 

  

                          Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 101. Nas fotos, as mesas foram organizadas uma 
de frente para a outra. Os alunos Agatha, Theo e Enzo e a pesquisadora Luciana Arruda estão 
sentados em carteiras. Ela lê para a turma a história do Leleco.  

 

      Apresentei a AD três vezes para as crianças.  No primeiro momento, foi nítido 

que eles não conheciam a audiodescrição, dada a dificuldade em separar o que era 

o desenho e o que era a AD, não conseguindo responder as perguntas. Tanto a 

professora Luciana Barros quanto eu percebemos que as crianças não identificavam 

os elementos do desenho, por conta de a AD ter acontecido com uma certa 

velocidade. É fato que a AD dinâmica e ao vivo como aconteceu criou uma 

desordem na compreensão das crianças. Como também era a primeira vez que 

estavam diante de algo novo e mais elaborado, fez-se necessário mais de uma 

apresentação para as crianças.  

 

Figuras 156 e 157: Apresentação da AD 

  

                            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 101. As mesas estão uma de frente para a outra. 
Os alunos Agatha, Theo e Enzo, a pesquisadora Luciana Arruda e a professora Luciana Barros estão 
sentados em carteiras. A pesquisadora faz a leitura da história do Leleco. Na segunda, a professora 
Luciana Barros aponta o braço do aluno Theo na direção do ventilador e a pesquisadora observa.   
 
      Na terceira apresentação, as crianças já estavam mais familiarizadas com a 

animação e começaram a responder as perguntas: - Quem era Leleco? Enzo 

responde: - Era o menino que levava a pipa. Perguntei: - O que o menino precisa 

para empinar a pipa? Enzo novamente: - O vento. Eu novamente: - Quando a pipa já 

está empinada, o que vai acontecer? Enzo: - Aparece um... Eu o ajudo: - Um roda... 

Enzo: - Rodamoinho. Pergunto: - Vocês já ouviram falar dessa palavra, rodamoinho? 

Os meninos: - Não. Eu explico: - O rodamoinho é mais forte que o vento e que 

carrega muito mais coisas. Levou o Leleco e a pipa. 

      A professora Luciana Barros explica que as informações como a cor do boné 

e a cor da pipa eram importantes para eles compreenderem a história. Ela pergunta: 

- Vocês entenderam que o menino gostava da pipa, e que o vento os leva para 



138 
 

 
 

longe? Eles respondem: - Sim. Ela novamente: Qual o vento que tem aqui na sala? 

Theo: - É porque o ventilador está ligado. Professora Luciana: - Nós não 

conseguimos pegar e nem ver o vento, somente sentir. Ela pega a mão de Theo e 

aponta para o ventilador (figura:157) que está instalado na parede à esquerda da 

janela. Corroboro com a fala da professora sobre o vento, o qual só pode ser 

sentido.  

     Todo o processo de construção do roteiro de audiodescrição foi pensado para 

que as crianças tivessem a inserção dessa ferramenta ainda no primeiro segmento 

educacional.  Segundo Arruda (2014, p. 127), “os professores precisam atentar para 

a produção de materiais pedagógicos para crianças e adolescentes com deficiência 

visual em idade escolar. Assim, proporciona-se uma inclusão desses alunos na sala 

de aula dando um ritmo escolar onde todos terão efetiva participação”.    

  A seguir, o roteiro da animação apresentado para a turma. Pode-se observar  

que, em vermelho, está sinalizado o timecode29 no momento exato da fala do 

narrador da AD e, em azul,  informações que ajudam na compreensão da AD.  Todo 

o roteiro foi produzido por duas audiodescritoras com a supervisão de um consultor 

cego. A audiodescrição ao vivo como ocorreu na oficina necessita de um 

treinamento prévio para que ela ocorra da melhor maneira possível, levando, assim, 

a uma melhor compreensão por parte do público atendido. 

 

Roteiro do curta: E o vento... Me levou! Sem cenário/sobre fundo branco 
 
00;00;01;10 Curta Criança – animação  
Esta obra foi realizada com recursos federais. 
TVE – Brasil, Secretaria do audiovisual, Ministério da Cultura. BRASIL um país de todos, 
governo federal. 
00;00;14;00 Leleco em: E o vento... Me levou! Desenho em movimento de um menino com 
um boné verde, que carrega uma pipa amarela. Ele para, olha para a pipa, a encosta em seu 
rosto e 3 corações vermelhos saem de sua cabeça deixando rastros de fumaça. 
00;00;30;02 Ele molha o dedo indicador  na saliva, descobre a direção do vento,  começa a 
empinar a pipa, [barulho da pipa caindo] que cai. 
00;00;38;00 – O menino a observa. Folhas começam a surgir. Cada vez em maior número. A 
pipa levanta com a força do vento. O boné sai voando. O menino segurando a pipa é 
carregado pelo vento. As folhas voando aparecem na tela. Surge o menino puxado pela pipa 
[grito do menino ahh!].  
00;00;56;00  O menino cai no chão com as pernas abertas segurando a pipa empinada. 

                                                           
29 Timecode é usado na produção de vídeo, controle de exibição e outras aplicações que requerem 

coordenação temporal. 



139 
 

 
 

00;01;03;02  Um rodamoinho trazendo o boné  gira em torno do menino e o suga com a pipa. 
O menino dentro do rodamoinho gira várias vezes. O rodamoinho sai e deixa o menino 
enrolado com a pipa.  
00.01;14;15 [deixar a sonoplastia relativa ao boné caindo] O boné  cai do céu na cabeça dele. 
A pipa e o menino se olham e sorriem. 3 corações vermelhos saem de sua cabeça deixando 
rastros de fumaça. 
00;01;24;00  Roteiro e direção – William Côgo 
Animação – Pedro Luar 
Clean- up e pintura – Elora Soares 
Música – Pierre Descades 
Sonorização – Léo Mendes 
Estúdio do fogo – agosto /2005 
www.estudiodofogo.com.br/eovento  
 
 
      A audiodescrição consiste em transformar imagens (fotos, vídeos) em 

palavras, tornando-as acessíveis às pessoas com deficiência visual.  Assim, eventos 

culturais, como teatro, exposições em museus, cinema, televisão, teatro ficam ainda 

mais atrativos para esse público. O objetivo da utilização da AD na oficina foi 

proporcionar às crianças o acesso à animação para a compreensão sobre o vento 

na história. Decerto que a audiodescrição sempre existiu no IBC, de uma maneira 

“informal” conforme a professora Luciana Barros faz com as crianças desde os 

primeiros dias de aula.  Conforme Dalmolin (2015): 

 

A tradução dos ambientes e dos objetos era uma ação habitual entre 
os docentes do IBC, pois, mesmo aqueles que podiam ser tateados, 
simultaneamente a esse toque, fazíamos as “descrições” a fim de 
que os alunos pudessem construir uma imagem mental de tais 
ambientes e objetos. Em espetáculos de teatro ou cinema, 
sentávamos ao lado dos alunos com vistas a “narrar ao pé do ouvido” 
o que estava acontecendo nos momentos de silêncio. Prática 
adotada pelos docentes do IBC e que perdura até os dias de hoje 
nos lugares em que não há o recurso da audiodescrição. 
(DALMOLIN, 2015, p. 32) 
 

 

      Dessa forma, reitera-se a importância da AD para as crianças, tendo-se a 

preocupação na adequação do roteiro para o público infantil, que precisa de um 

vocabulário próprio, não impedindo que tenham um enriquecimento com a inserção 

de novas palavras.  Silva (2009) apresenta:  

Quanto à audiodescrição de programas infantis, devido às 
particularidades dessa faixa etária, além de respeitar as regras 
básicas apresentadas anteriormente, o profissional deve ter alguns 
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cuidados especiais, os quais podem ser resumidos nas seguintes 
três regras:  
 a) adequar a linguagem (léxico e estruturas sintáticas) ao nível das 
crianças;  
b) preservar a trilha musical. Caso seja necessário transmitir alguma 
informação vital e se precise sobrepor alguma descrição à música, 
fazê-lo após a primeira estrofe e usar preferencialmente os intervalos 
instrumentais ou trechos em que houver repetições;  
c) usar a sensibilidade e fazer escolhas lexicais que reflitam a beleza 
especial das obras infantis. Utilizar adjetivos interessantes e 
advérbios expressivos (“peixinhos dourados com grandes e meigos 
olhos castanhos”) (SILVA, 2009,  p. 55). 

 

          Em virtude de continuar a atividade com o vento e também com a 

audiodescrição, propomos às crianças uma saída da sala de aula para procurar o 

vento no IBC. Theo e Enzo aceitaram procurar o vento, mas Agatha preferiu ficar na 

sala. Kaio, que havia retornado do atendimento na fonoaudiologia, acompanhou os 

meninos nessa aventura com a ajuda das professoras Luciana Barros, Nara Silva e 

de uma cuidadora. Seguimos com as crianças pelo andar da primeira fase 

perguntando para as pessoas que ali estavam, se elas tinham encontrado com o 

vento.  Não obtendo nenhum sucesso, decidimos procurá-lo na parte externa do 

IBC. Assim, seguimos para a área que abrange o estacionamento. 

Theo: - A gente vai sair do prédio? Respondo: - Vamos, já estamos saindo. 

Pergunto: - Estão sentindo o vento? Theo: - Não. Professora Luciana: - Nada. 

Comento: - Eu acho que a gente vai ter que fazer igual ao Leleco, tia Lu. Vamos ter 

que usar o dedo indicador. O que você acha, Theo? A gente usa o dedo indicador? 

Theo: - Não. Continuo: - Molha na saliva para achar o vento, como o Leleco  fez? 

Professora Luciana: – Será que essa técnica vai funcionar? É uma técnica bem 

legal. Pergunto: - Enzo, será que vai funcionar? Eu acho que a gente devia testar. 

Professora Luciana: - Eu acho. A gente devia testar tudo, tá valendo tudo para achar 

o vento. Vamos chamar o vento para ver se ele aparece? Theo: - Aqui é o médico? 

Professora Luciana: - Não. Agora mudou o ambiente, saímos do prédio. Vocês estão 

percebendo um barulho diferente? Enzo: - É o barulho do metrô? Respondo: - Não. 

Theo: - Aqui é o quê? Professora Luciana: - Aqui estamos indo para a parte da 

garagem. Tem árvores, onde nós escutamos os macaquinhos, lá na sala de aula, os 

passarinhos. Vamos procurar o vento? 
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              Figuras 158 e 159: O vento no IBC 

   
                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas da área externa do IBC. Na primeira, os alunos Theo, Enzo e a professora 
Luciana Barros estão próximos a uma barra de uma divisória. Na segunda, os mesmos alunos e a 
professora estão no pátio do estacionamento. Enzo está de mãos dadas com a professora. 

- Vamos dar uma volta? Kaio chegou também e vai nos ajudar. Informo: - 

Acho que estamos chegando perto do vento. Theo: - Eu quero que o vento leve a 

gente...lá pra outro país. Professora Luciana: - Então, vamos passar pela garagem, 

onde tem os carros. Theo: - Eu vou andar em um carro. Professora Luciana:  - 

Então, vamos pegar o nosso carro (sorrisos). Respondo: - Então, vamos. A tia Lu 

está mostrando para nós que do lado esquerdo tem vários carros. Vocês querem 

colocar a mão em alguns? Theo: - Quero. Informo: - Só cuidado com os carros que 

podem estar quentes. Professora Luciana: - Deixa eu ver primeiro. Theo: - Ele está 

fechado? Professora Luciana: - Sim, ele está fechado, só cuidado como retrovisor. 

Não podemos abrir o carro porque ele não é nosso. Comento: - Eu acho que o vento 

está chegando, gente. Professora Luciana: - Estou sentindo uma brisazinha. 

Pergunto: - Vocês estão sentindo? Theo: Eu não.   

 

Figuras 160 e 161: O estacionamento 

   
               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas dos alunos Theo e Enzo na área externa do IBC. Na primeira, eles estão 
parados próximos a um carro. Enzo está de mãos dadas com a professora Luciana Barros. Na 
segunda, eles tocam na lateral de um carro.  
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Professora Luciana: - Ela está bem fraquinha, será que a gente encontra ela mais 

forte? Pergunto: - Será? Professora Luciana: - Vento? Viu a gente chamando, ele 

está chegando. Theo dá a mão ao amigo e continuamos a procura pelo vento. Theo: 

- A Agatha ficou na sala? Professora Luciana: - Sim, mas daqui a pouco ela vem 

para ficar com a gente, tá? Theo: - A Agatha tem 6 ou 7 anos? Professora Luciana: - 

Ela tem 7 anos, e você tem quanto? Enzo responde por ele: - 6 anos. Theo: - A 

gente, eu e Enzo tem 101 anos e a Agatha tem 102 anos. Professora Luciana: - Tia 

Lu Arruda, a gente tá com um velhinho do lado. Enzo: - A gente tem 6 anos. Solicito: 

- Tia Lu, explica para eles onde é que nós estamos agora. Professora Luciana: - 

Vamos parar só um instante. A gente estava na parte da garagem que é do lado 

esquerdo e, no lado direito da gente, está a praça dos ledores. Vocês já foram nela? 

Enzo: - Não. Professora Luciana: - Querem entrar nela? Eles respondem: - Quero. 

Reforço: - Eles não conhecem,  tia Lu. Eles precisam conhecer. Professora Luciana: 

- O que vocês estão sentindo na pele agora? Theo: - O sol. Confirmo: - Ah!! Então, o 

vento não está aqui, mas o sol está. E ele é amigo do vento, o sol? Enzo: - É. Theo: 

- É. Professora Luciana: - Nós entramos na praça dos ledores, o piso já mudou. É 

uma praça que fica em frente à biblioteca Louis Braille. 

 

Figuras 162 e 163: O sol e a praça 

  
             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas dos alunos Theo, Enzo e Kaio na área externa do IBC. Na primeira, eles vão 
em direção a uma grade.  Na segunda, eles tocam em uma pilastra de madeira. A professora Nara 
segura as mãos do aluno Kaio.  

Completo: - Tem lugares para a gente sentar. Professora Luciana: - E nós estamos 

no lado direito da Educação Infantil de onde vocês vieram. Solicito: - Deixa eles 

tocarem para perceberem que tem uma construção aqui. Professora Luciana: - E o 

chão é diferente. Theo: - Tia Lu, você já trouxe a sua filha aqui alguma vez? 

Professora Luciana: - Já. Já trouxe e ela adorou. Theo: - A Educação Infantil está 

aonde? Professora Nara: - Bem na sua frente, as salas (Theo aponta o braço para 
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frente, figura 165). Professora Luciana: - Agora vamos andar mais um pouquinho. 

Vamos, Kaio? Você está ficando cansado? Não tem problema, vamos andar um 

pouquinho para acordar. Reforço: - Vamos conhecer um outro lugar para ver se o 

vento está lá, para a gente encontrar esse vento né? Theo: - É mais tá difícil de 

encontrar. Professora Luciana: - Vamos parar e ler a placa. Venham ler a placa. 

Vocês estão aprendendo as letrinhas.  Mas logo, logo, vocês estarão lendo tudo, por 

isso é importante a gente identificar as placas. 

 

Figuras 164, 165 e 166: A praça dos ledores 

   
                                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da praça dos ledores no IBC. Na primeira, a professora Nara e o aluno Kaio 
estão sentados em um banco circular de cimento que está ao redor de tronco de uma árvore. Na 
segunda, os alunos Enzo e Theo tocam a pilastra de madeira.  Theo estica o braço para frente.  Na 
terceira, o aluno Enzo lê uma placa em braille que está sobre uma bancada.  

Ela continua: - Vamos continuar a nossa busca. Vamos, Kaio, ver o vento. 

Vamos para outra parte da escola. Nós já passamos pela garagem, pela praça dos 

ledores, agora estamos passando pela biblioteca Louis Braille que está à nossa 

esquerda. Theo: - E a direita? Professora Luciana: - À direita é a praça dos ledores. 

Pergunto: - Vocês querem tocar na biblioteca? Theo: - Aqui é o quê? Professora 

Luciana: - Aqui é a parede da biblioteca. Completo: - Estamos do lado de fora da 

biblioteca, ela é uma construção diferente da escola. Theo: - Da próxima vez, eu 

quero vir aqui na chuva. Comento: - Podemos experimentar, mas a gente vai estar 

com capa de chuva, com guarda-chuva. Theo: - Ah! Não. Eu quero pegar chuva.  

Pergunto: - Só um pouquinho para molhar a mão? Theo: - Não, muuiita chuuuva 

(quase cantando). Professora Luciana: - Ele gosta de chuva. Informo para as 

crianças que Kaio também está tocando na parede da biblioteca. 
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Figuras: 167, 168, 169 e 170: A biblioteca e a pista de corrida 

    
                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Quatro fotos coloridas da área externa do IBC.  Na primeira, em primeiro plano, o aluno Theo, ao 
fundo, a professora Luciana Barros de mãos dadas com o aluno Enzo. Na segunda, os alunos 
mencionados tocam em uma parede de tijolos à vista.  Na terceira, o aluno Kaio toca a mão na 
parede de tijolos, acompanhado pela professora Nara e pela cuidadora. Na quarta, o aluno Enzo está 
agachado na pista de ciclismo.  

Professora Luciana: - Vamos agora pelo campo. Essa parte da escola pode 

jogar bola, pode correr, fazer caminhada, brincar. Theo: - Aqui é o futebol de cinco? 

Respondo: - Isso. É o futebol de cinco. Enzo repete: - É o futebol de cinco? 

Respondo: - Sim. Professora Luciana: - O campo é enorme. Comento: - Vocês estão 

ouvindo como a voz da tia Lu ficou diferente? Professora Luciana: - É porque é um 

lugar todo aberto, meninos. Toquem no chão para vocês sentirem como já mudou o 

piso. (os meninos se abaixaram e tocaram no chão) Informo: - Nós vamos até as 

árvores para eles perceberem o tamanho do campo. E o vento pode estar escondido 

em algum lugar. Professora Luciana: - Então, vamos à procura dele, do vento? 

Theo: Cadê a Agatha? Respondo: - A Agatha ficou na sala de aula. Eu acho que o 

vento encontrou a gente. Professora Luciana: - Vamos chamar ele? Todos: - Vem, 

ventooo.. 

      Após todos chamarem o vento, professora Luciana, Theo, Enzo e eu fomos 

em direção às árvores localizadas no final do IBC. Kaio, que já estava cansado, ficou 

com a professora Nara e a cuidadora no início do campo nos aguardando.  
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      Figuras: 171, 172 e 173: O vento no campo 

                 

            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Três fotos coloridas da pista de ciclismo do IBC. Na primeira, em primeiro plano, o aluno Theo 
levemente agachado e com as mãos apoiadas nos joelhos. Atrás dele, a pesquisadora de mãos 
dadas com o aluno Enzo. Na segunda, Theo está em pé com uma das mãos no rosto, atrás, Enzo, 
com uma mão no rosto e, com a outra, segura a mão da pesquisadora.  Na terceira, o aluno Theo 
está agachado. Ele toca no chão da pista.  

 

De fato, o vento surgiu naquele momento no qual os meninos estavam 

próximos das árvores, um lugar que eles não conheciam até aquela ocasião. 

Aproveitamos para tocar nas árvores e sentir com tranquilidade o vento, já que o 

procuramos bastante naquele dia. Os meninos fizeram uma festa com gritos e 

abraços, quando o vento chegou e aproveitaram para abraçar as árvores do IBC. 

Essa vivência nos presenteou com o que Sacks (1995, p. 132) destaca: “não se vê, 

sente ou percebe isoladamente – a percepção está sempre ligada ao 

comportamento e ao movimento à busca e à exploração do mundo”, como ocorreu 

neste trabalho de campo no intuito de sair da sala de aula e experimentar a escola. 

 

Figuras: 174 e 175: O vento no IBC 

                                        

                           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Duas fotos coloridas da área externa do IBC. Nas fotos, os alunos Theo e Enzo estão de costas 
tateando o tronco de uma árvore. Na primeira, a pesquisadora Luciana Arruda toca os braços do 
Theo e, na segunda, toca com a mão esquerda as costas do Theo e com a mão direita nas costas do 
Enzo. 
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Ilustração 2 
Instituto Benjamin Constant 

Locais de atividades com as crianças 
do 1º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Silva (2013) 

Legenda Locais 
 Pista de Corrida 
 Biblioteca Louis Braille 
 Praça dos Ledores 
 Vista da paisagem 
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AD: Foto desfocada do Instituto Benjamin Constant,visto de cima, com linhas pontilhadas de cores 
diferente que circundam alguns espaços que remetem a uma legenda: vermelho escuro: pista de 
corrida; vermelho claro: biblioteca Louis Braille; alaranjado: praça dos ledores e amarelo: vista da 
paisagem.  

 

É importante também refletir sobre essa vivência, associando a 

audiodescrição e todos os elementos que a professora estava trazendo das aulas, 

como as letras do alfabeto e os pontos braille para a leitura da placa, sinalizando o 

que estava à direita ou à esquerda e apresentando, em conjunto com a 

pesquisadora, os elementos que formavam as paisagens e os lugares em que as 

crianças  estavam. Além disso, a professora ia apresentando diferentes territórios 

que não haviam sido explorados pelas crianças e um mundo novo do IBC o qual 

eles ainda não conheciam. Cada um vivenciou, na sua singularidade, essa 

experiência. Assim, foi ofertada e mediada pela professora e pela pesquisadora uma 

gama de informações, acrescentando-se, ainda, os artefatos culturais existentes, 

como a biblioteca, a praça dos ledores que fazem parte da vida pulsante do IBC. 

      Ressignificar o fazer da geografia para além da sala de aula na construção de 

uma cultura geográfica foi iniciado com essa atividade, em que as crianças nessa 

relação com o outro e com o mundo, vivenciaram esse tempo e lugar. Com  suas 

enunciações, a cada elemento novo sendo descoberto, na leitura do espaço, 

tornavam viável uma Geografia da Infância no IBC. 

     As palavras de Theo, transcritas nesta parte da tese, são extremamente 

significativas para este trabalho: “Eu quero que o vento leve a gente...lá pra outro 

país”! Ir para outros espaços, sair de seu contexto imediato, liberdade e autonomia 

de travessias geográficas. A liberdade de vivenciar o espaço se faz pela 

possibilidade de se transitar entre muitas terras, sejam próximas ou distantes, reais 

ou imaginárias. A autonomia desse movimento, desse andar, desse transitar entre 

os diversos mundos que vivemos, presentes nas rotinas dos deslocamentos dos 

metrôs, mas também nas narrativas literárias, narrativas imaginárias, é um dos 

sentidos da Geografia como campo de produção do conhecimento que produz a 

vida.  

      A liberdade espacial se faz com essa possibilidade, com essa potência desse 

(e)vento humano do encontro, no qual  um e outro se (re)fazem. O fato de uma 

criança ser cega ou possuir baixa visão, de ser uma criança vidente, aqui, não mais 

nos importa tanto, mesmo que isso não deixe de ser expressivo. Assim, o que nos 
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cabe, em nossa docência, é a explicita intenção de fazer como os ventos: mexer e 

transformar. 

 

2º encontro: Desenhando o lugar preferido no IBC  

 

      No segundo encontro, aproveitamos que a professora estava criando um 

portfolio com os trabalhos das crianças e sugerimos a ela a construção na tela de 

desenho30 do lugar preferido de cada um no IBC. A tela de desenho torna acessível 

que a criança cega produza desenhos com giz de cera, deixando, como resultado 

final, uma textura que pode ser sentida da maneira como foi construído o desenho. 

Luciana Barros explica a atividade para as crianças. 

Professora Luciana: - Lembra que nós fomos procurar o vento na escola, na praça 

dos ledores? Theo: - Lembro. Informo: - Nós pedimos que, hoje, vocês façam 

desenhos. Lembra-se da semana passada dos lugares que nós fomos atrás do 

vento? Olha como é legal essa tela, e ela é muito legal da gente trabalhar. Vejam 

como ela é grande e a folha está bem no meio (apresento a tela de desenho, 

entregando para cada um). A tia Lu Arruda vai entregar para a Agatha também 

(informo aos meninos e coloco na mesa,  ajudando  Agatha a encontrar a tela). Eu 

trouxe giz de cera de várias cores. Nesse momento, solicito à professora Luciana 

que ela fale sobre as cores para eles. Professora Luciana: - A gente tem no copo do 

Theo o azul, que é da cor do céu, temos o verde, que é da cor das folhas, o marrom 

das árvores, o amarelo que é o sol, o vermelho, que é a cor do coração e do sangue, 

e também tem o rosa, que é a cor de várias flores. Nesse momento, Enzo cheira o 

giz de cera. Professora Luciana: - Tem cheiro de quê, Enzo? Theo coloca o giz na 

boca, a professora Luciana pede para ele tirar e continua: - Tem um cheiro bom ou 

não? Enzo: - Tem um cheiro bom (Enzo sorri), eu gostei. 

 

 

                                                           
30A tela de desenho é produzida no Divisão de Desenvolvimento e Produção de Material 
Especializado (DPME) com papel cartão, tela de nylon, papel contact. 
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Figuras 176, 177 e 178: A produção dos desenhos 

 

   

      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras escolares na sala de aula. Na primeira, o aluno Enzo 
toca com as pontas dos dedos um desenho feito em uma folha branca na tela de desenho. Na 
segunda, o aluno Theo desenha com um giz de cera azul em uma folha de papel branca na tela de 
desenho.  Na terceira, a aluna Agatha está com a mão direita sobre uma folha de papel branca e a 
mão esquerda cobrindo os olhos. 

 

Pergunto: - Vocês já usaram uma tela de desenho alguma vez? Enzo: - 

Nunca.  Continuo: - Na tela vocês poderão fazer o desenho que quiser dos lugares 

em que estivemos na semana passada, ou algum lugar que vocês tenham ido e que 

tenham encontrado o vento, e que ele tenha tocado em vocês ou em todos nós. 

Fiquem à vontade para desenhar e, depois, vocês nos mostrem os desenhos. 

Professora Luciana: - Enzo, você lembra de algum lugar que tinha vento? Theo: - Na 

praça dos ledores teve vento.: Professora Luciana - Ah! Que bom que você lembrou. 

E a Agatha? Ela mora em Maricá. Eu acho que lá tem muito vento, lá tem praia. 

Confirmo: - É verdade, tia Lu, lá tem praia. Pergunto: Vocês sabiam que no mar tem 

mais vento? (Ninguém responde). Professora Luciana: - Vocês irão desenhar a 

praça dos ledores? Enzo: - É. Theo: - É. Os dois juntos: - A praça dos ledores. Theo: 

- Acho que vou fazer o futebol de cinco. Professora Luciana: - Você quer fazer o 

campo. E você, Enzo? Enzo: - Eu vou fazer o judô. Professora Luciana: - No judô 

tem vento? Enzo: - Não. Eu vou fazer o futebol de cinco. Professora Luciana: - O 

Enzo está indeciso. Enzo: - Futebol de cinco (nesse momento Theo abraça e beija a 

cabeça do Enzo). Cada um dos meninos escolhe as cores que seriam usadas nos 

desenhos com a ajuda da professora. 
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Figuras 179, 180 e 181: A produção dos desenhos 

   

                            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos de alunos em carteiras na sala de aula da turma 101. Na primeira, o aluno Enzo toca 
com as pontas dos dedos um desenho feito sobre uma folha de papel branca na tela de desenho. Na 
segunda, o aluno Theo, de pé, toca uma folha de papel branca com um desenho amarelo e azul. Na 
terceira, os alunos Enzo, Theo e Agatha estão com os próprios desenhos sobre as carteiras. 
  
 
Professora Luciana: - Naquele dia estava sol ou chovendo? Enzo: - Sol. Theo 

(sorrindo): - Chovendo. Professora Luciana: - Chovendo? Estava um dia de sol. 

Completo: - Lembra que a gente estava sentindo um calor, uma quentura na nossa 

pele? Theo: - Qual dia vai chover? Professora Luciana: - O dia que vai chover, vai 

dar na previsão do tempo (Explicamos o que vem a ser a previsão do tempo). Os 

meninos decidem usar a cor amarela, Theo faz um sol e Enzo usa a mesma cor no 

campo do futebol. A professora Luciana tenta convencer Agatha a desenhar: - E, 

Agatha, o que você vai fazer? (Agatha continua sem falar uma única palavra). 

Pergunto para Theo: - Seu desenho é o futebol de cinco, e tinha vento? Theo: - Sim.  

Continuo: - Estou vendo um sol no seu campo, e lá tinha vento quando a gente 

passou? Theo: - Sim.  Professora Luciana: - Qual era o lugar que tinha vento? 

Lembra? Passamos pela praça dos ledores, pela biblioteca e, depois, pelo cantinho 

e o campo. Lá onde tinha aquelas árvores? Lembro: - Onde vocês abraçaram as 

árvores. Enzo: - No futebol de cinco. Professora Luciana: - Depois vocês foram no 

campo conhecer o gol, a tia Lu Arruda levou vocês. Confirmo: - É verdade.  Nós 

tocamos na trave, no gol. Vocês lembram? Enzo: - Eu lembro. Theo: - Lembro. 

Pergunto: Então, lá tinha vento? Os meninos: -Simmm. Professora Luciana: - Vocês 

até comemoraram por causa do vento. Enzo: - Eu tô fazendo o futebol de cinco e um 

boneco para o futebol. Professora Luciana: - Theo, o que você vai desenhar? É 

sobre o vento e os lugares onde a gente andou? Theo: - Eu vou desenhar a chuva. 

Professora Luciana: Muito legal, a chuva. Pergunto: - Estava chovendo naquele dia? 
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Professora Luciana: - Seria um outro dia com chuva. Confirmo: - Entendi. Theo 

escolhe a cor verde para representar a chuva e continua seu desenho. Enzo decide 

terminar o desenho e entrega para a professora. Ela conversa com Agatha 

novamente, apresentando o material para a produção do desenho e pedindo que ela 

colocasse as mãos na tela de desenho para sentir o material. Professora Luciana: - 

Olha, Agatha, que gostoso o material. Passa o dedinho para você sentir. Agatha não 

responde e não faz nenhum movimento de que fará a atividade (mutismo seletivo)31. 

Pergunto para as crianças: - Quando tem chuva, tem vento também? Professora 

Luciana: - É verdade. Theo: - Quando tem chuva, tem raios e trovões. As pessoas 

perdem as casas. Professora Luciana: - Mas nós não queremos uma chuva tão forte 

para as pessoas perderem suas casas. Theo, você já terminou? Theo: – Sim. 

Professora Luciana: - Então, sua chuva é com vento? Theo: - Sim, é com vento. 

 

Figuras 182 e 183: Os desenhos 

  

                        Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas. Ambas destacam diferentes desenhos elaborados sobre folhas de papel 
branca em telas de desenho.  

 

      Nesse momento, percebemos que Agatha toca na tela de desenho. Sorrimos 

de alegria com esse gesto. Durante mais dois encontros seguintes, deixamos a tela 

com Agatha, mas ela não construiu nenhum desenho. Aproveitamos um encontro 

com a primeira presença de Geovana32 para incentivar Agatha a desenhar, mas ela 

repetiu o mesmo comportamento. Mesmo ouvindo os meninos incentivando-a e com 

                                                           
31Agatha recebe atendimento psicológico no IBC. Foi relatado pela responsável pelo acolhimento que 
ela apresenta mutismo seletivo, que é a ausência de linguagem em uma criança que fala e seleciona 
os locais onde irá se comunicar. 
 
32Geovana é uma criança de 6 anos cega, que não fala e tem uma perda auditiva. Ela não estava 
presente na sala de aula todos os dias, devido aos atendimentos realizados no Instituto. Embora não 
tenha participado da construção da história do livro, nos dias em que esteve presente,  construiu o 
seu livro.  
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todo o nosso carinho e afeto para que ela conseguisse desenhar, Agatha se 

manteve imóvel. 

 

3º encontro: As frases para a construção do livro 

      Esse encontro  foi destinado à elaboração de  frases para o futuro livro tátil  

que cada aluno construiria. Nesse encontro, pela primeira vez, houve a  participação 

de Geovana que,com o auxílio da professora Nara, pôde produzir seu  desenho  na 

tela.  

      Iniciamos relembrando o que já havíamos feito anteriormente e explicando 

para as crianças o objetivo da oficina, para que elas pudessem pensar nas frases 

relacionadas ao que vivenciáramos até aquele momento.  

 

Figuras 184 e 185: Os desenhos 

  

                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos e professores na sala de aula. Nas fotos as mesas foram 
dispostas uma de frente para outra, com materiais de desenho e pintura sobre elas. Na primeira, a 
aluna Geovana está sentada no colo da professora Nara. Os alunos Theo, Enzo, Agatha e a 
pesquisadora Luciana Arruda ocupam as demais mesas. Na segunda, a professora Luciana Barros 
está em pé. Ela olha em direção à professora Nara que toca sobre a mão da aluna Geovana. Ambas 
desenham sobre uma folha branca na tela de desenho. 

    

 Expliquei a dinâmica para as crianças: - A nossa atividade de hoje é 

relembrar um pouco do que nós fizemos e começarmos a  construir frases. Por que 

nós vamos construir frase? Alguém pode me fazer essa pergunta? Theo: - Por que a 

gente vai construir frases? Respondo: - A gente vai construir frases porque nós 

vamos fazer um livro. Explico: - A ideia de todas essas atividades será para cada um 

construir um livro sobre o vento. O que vocês acham? Theo: - Uma boa. Pergunto: - 

Enzo, também acha uma boa? Enzo: - Acho. Professora Luciana: - Vou fazer um 
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comentário: meninos, a Geovana está fazendo o desenho na tela de desenho, igual 

o que vocês fizeram na oficina passada. Informo: - Ela está desenhando do lado da 

Agatha. Theo: - Hoje ela está conhecendo a tia Lu Arruda? Respondo: - Exatamente, 

hoje eu também estou conhecendo a Geovana. Professora Luciana: - E a Agatha? 

Enviaremos a tela de desenho para a sua casa hoje. O que você acha, tia Nara? 

Professora Nara: - Eu acho que ela vai fazer (tia Nara fazendo carinho na  Agatha). 

Professora Luciana: - Eu e tia Lu Arruda enviaremos um áudio para a sua mãe 

explicando tudo o que você vai fazer em casa. Retomo a atividade do dia: - Vocês 

querem um tempo para pensar nas frases? Theo: - Quero um tempinho. Continuo: - 

Sabe o que eu  e a tia Lu Barros faremos com as frases de vocês? Nós iremos 

colocar no livro que vocês irão construir. Que tal, Theo? Theo: - Uma boa. Pergunto: 

- Vocês querem conhecer um livro em braille? Professora Luciana: - Vou pegar 

alguns livros no armário. Explico: - Todas essas experiências que nós estamos 

tendo com o vento isso é Geografia. Professora Luciana: - Aqui estão os livros em 

braille.  

 

Figuras 186 e 187: Conhecendo livros em braille 

  

               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos e professores em carteiras na sala de aula. Nas fotos as mesas 
foram dispostas uma de frente para outra. Na primeira, à esquerda, a aluna Agatha está sentada e a 
professora Luciana Barros está em pé, atrás dela, folheando um livro. À direita está a pesquisadora 
Luciana Arruda com os alunos Theo e Enzo com livros nas mãos. Na segunda, a pesquisadora e a 
professora Luciana ajudam o aluno Theo a folhear um livro.  

 

- Cada um tem um título diferente. O que a Agatha tem na mão é “Plantando 

as árvores no Quênia”, e esse combina com Geografia. O que o Enzo está é o “Céu 

azul de Gioto”. E o do Theo é “Rádio 2031”. Eu trouxe para vocês verificarem como 

é um livro em braille. Confirmo: - Para vocês manusearem e conhecerem como os 
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livros ficam depois de prontos. Theo: - Os livros são importantes porque estou 

aprendendo o braille. Confirmo: - É muito importante, Theo. 

 

      Um momento muito simbólico dessa oficina foi o primeiro contato das crianças 

com um livro de história em braille e como as crianças o manusearam tentando ler 

os pontos na curiosidade de encontrar uma letra. A professora Luciana Barros ia 

orientando a maneira correta de realizar a leitura, explicando a composição de um 

livro com capa,  fazendo a audiodescrição das imagens em tinta que estavam nas 

capas dos livros e apresentando, a todo momento, como o livro é importante tanto 

para as crianças cegas como para as  videntes. 

     Nos encontros seguintes, continuamos na construção das frases com as 

crianças a partir das vivências que elas participaram sobre o vento. Começamos a 

leitura das frases que tinham sido construídas anteriormente.  

Professora Luciana: - Vamos ler as frases que eles já falaram. Leio: - Enzo – 

Sinto o vento batendo no meu corpo. No futebol de cinco o vento estava fraco. Theo: 

- O vento do metrô tem barulho. Arrr... Eu achei o vento no futebol de cinco. 

Completo: - Falta só uma frase de cada um para terminar. Professora Nara: - Eu 

posso dizer uma frase com a Geovana, tia Lu Arruda? Confirmo: - Claro que pode, 

tia Nara. Professora Nara: - O vento é gostoso. Fala para a tia Lu Arruda. (Geovana 

faz alguns barulhos e todas nós a aplaudimos). Theo e Enzo repetiram a mesma 

frase, a professora Luciana Barros sugeriu que eles pensassem outras frases: - 

Acho que, se vocês poderiam pensar mais um pouquinho, vocês terão outras ideias. 

E no dia em que não tem vento, a gente fica com muito calor? Enzo: - Fica. 

Professora Luciana: - Em dias de verão, né? Então, o vento é importante para o 

quê? Eu posso ajudá-los, tia Lu Arruda? Concordo: - Pode, sim. Professora Luciana: 

- O vento ajuda refrescar a temperatura. Ela continua: Tem na época do ano que o 

vento fica pouco ou o vento vem quente. Que época é essa? Theo: - Na época do 

verão. Professora Luciana: - Então, vamos colocar, tia Lu Arruda. Na época do 

verão, o vento fica quente ou frio? Theo e Enzo: - Quente. Exclamo: - Muito 

interessante essa frase! 

     As narrativas continuam com a inclusão de novas informações, com novas 

camadas de histórias que a professora Luciana Barros traz para que as crianças 

pensem em novas perguntas.  Professora Luciana: - Vocês já foram ao Pão de 
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Açúcar ou já ouviram falar? Theo: - Eu já ouvi falar.  Enzo: - Eu nunca fui. Professora 

Nara: - Eu já fui muitas vezes. Completo: - Eu também já fui várias vezes. Professora 

Luciana: - Eu fui uma vez. E a Agatha já foi? (ela continua sem responder) Não tem 

problema, se não quiser responder. É porque a florzinha dela ainda está fechada, 

ainda não é a hora de ela abrir (dessa forma é que a professora Luciana Barros 

conduz a informação para as crianças da não participação da Agatha nos 

encontros). 

A professora segue perguntando e trazendo informações de vários lugares 

que compõem os arredores dessa paisagem: - Será que nesse Pão de Açúcar tem 

açúcar lá em cima? Theo: - Não tem não. Professora Luciana: - É, realmente não 

tem. E nós estudamos tão perto desse lugar. E lá tem tanto vento!! De lá a gente vê 

a Praia Vermelha, a Baía de Guanabara e tem mais praia. Conseguimos ver a praia 

do Leme, Copacabana. Professora Nara: - Niterói. Professora Luciana: - A Enseada 

de Botafogo. Professora Nara: - Dá para ver mais ou menos onde fica sua casa, 

Theo. Theo: - A rua Mariana? Professora Luciana: - Mas é de longe, não é de perto. 

E tem outra coisa, pessoal, são dois morros, você pega o bondinho e sobe o 

primeiro morro  e, depois, pega o bondinho de novo e sobe para o segundo morro. O 

nome do primeiro é Morro da Urca, e o segundo é o Pão de Açúcar. Nesse lugar tem 

muito vento, não precisa de ventilador e nem de ar condicionado, é muito fresquinho 

lá em cima. Theo: - E aqui, a gente tá aqui embaixo. Confirmo e a Professora 

Luciana também: - Isso. Professora Luciana: - Você entendeu, Theo, a gente está 

embaixo. Por isso, quanto mais alto, mais vento nós temos. Theo: - E dá para ver de 

longe a minha rua, Dona Mariana? Professora Luciana: - De longe. De lá 

conseguimos ver o bairro de Botafogo. 
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Figura 188: Maquete do Pão de Açúcar 

 
                                                             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2015) 
 
AD: Foto colorida de uma maquete do Pão de Açúcar. Em primeiro plano, um morro arredondado e 
com pouca vegetação. Há algumas construções no topo desse morro. Atrás dele, há um morro mais 
alto com vegetação na base. Ao fundo, outras duas maquetes e um mural.  
  
 

      Essas narrativas são importantes para observarmos como a intencionalidade 

no ato educativo possibilitou o alargamento do meio (escola) nesse evento vivido 

pelas crianças. Apesar da gama de informações sobre o vento que tinham sido 

oferecida pela professora, esse conhecimento  foi ampliado com a inserção do Pão 

de Açúcar, um artefato “geocultural” e também no campo semântico das crianças. E, 

assim, quando Theo afirma: - “E aqui, a gente tá aqui embaixo”, enunciando sua 

percepção de altura, mesmo nunca tendo estado no Pão de Açúcar, nos faz refletir 

sobre as colocações de Pergamenschik (2017, p. 37), ao trazer o conceito de 

vivência de Vigotski para quem “a vivência é individual, situacional, intencional, o 

que permite analisar a pessoa na unidade de seus momentos pessoais juntamente 

com os do meio e testemunhar (julgar) a respeito do caráter da relação entre a 

pessoa e o fragmento da realidade”.   Theo leu o evento e, com a sua enunciação, 

devolveu para o mundo numa afirmativa que foi corroborada pela fala da professora 

Luciana: - “Você entendeu, Theo, a gente está embaixo. Por isso, quanto mais alto, 

mais vento nós temos”. 

      Dessa forma, aguçamos a curiosidade das crianças com relação ao entorno 

desse lugar do Rio de Janeiro e informamos que, no IBC, existia um museu com 

maquetes dos pontos turísticos da nossa cidade, entre elas, a do Pão de Açúcar. A 

professora Luciana Barros, amorosa e mediadora na relação consciente com as 

crianças, sugeriu que fôssemos conhecer os museus do IBC, o que seria para as 
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crianças um novo lugar a ser vivenciado, mais uma aventura na escola. Infelizmente, 

a visita não foi possível por conta da manutenção dos museus naquele momento do 

encontro. Optamos em levá-los para conhecer o segundo andar da escola no dia 

seguinte, já que também era um pedido deles. 

      Nesse dia, seguimos somente com os dois meninos para o andar dos 

museus, já que Agatha, mais uma vez, recusara-se a acompanhá-los. No nosso ato 

responsável com as crianças e nessa relação com Agatha, a cada dia, mais do que 

ensinar, aprendemos, tendo a oportunidade de compreender a singularidade de 

cada um e a importância na pesquisa. Assim, seguimos explorando o segundo 

andar, com os meninos curiosos em tocar as peças que lá estavam, como um 

relógio antigo, alguns bustos de pessoas importantes, Seguiram perguntando.  Theo: 

- O que tem mais nesse andar? Informo: - Aqui temos três museus, um chamado 

Louis Braille, com máquinas Perkins antigas e livros em braille antigos também. O 

outro museu é da célula que tem vários órgãos do corpo humano que podemos tocar 

e o último museu é de maquetes do Rio de Janeiro, como a tia Lu já comentou e, 

depois que terminarem a manutenção, levaremos vocês para conhecer. 

 

Figuras 189, 190 e 191: O 2º andar 

   

                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas dos alunos Enzo e Theo no segundo andar do IBC. Na primeira, o aluno 
Enzo está de frente para um relógio alto de madeira. Ele estica o braço direito. O aluno Theo, de 
costas, apoia as mãos na base inferior do mesmo relógio. Na segunda, os dois alunos estão de frente 
para um peitoril. Abaixo há uma rua. Na terceira, eles estão de costas para o peitoril em uma parede.  
Enzo está com o braço ao redor do pescoço de Theo. Atrás, uma paisagem.  

          Logo a seguir, fomos para a sacada apresentar a paisagem para as crianças. 

Informamos os elementos que estavam no nosso campo de visão. Professora 

Luciana: - Meninos, do outro lado da rua, em frente à escola, está o Iate clube onde 

ficam os barcos ancorados, porque o mar está aqui na nossa frente e, na calçada da 



158 
 

 
 

escola, tem algumas árvores. Depois, na nossa esquerda, dá para ver a praia de 

Botafogo e, mais distante, dá para ver a Ponte Rio Niterói e a direita o morro do Pão 

de Açúcar. Essa paisagem é muito linda. As duas crianças se debruçaram na 

sacada e ficaram mirando a paisagem como se tivessem observando-a. Esse 

momento foi simbólico.  Na ausência da visão, eles utilizarem os outros sentidos 

para a realização da observação da paisagem, como os barulhos, os cheiros e o 

tocar nos objetos, construindo, assim, a paisagem a partir do que fora ofertado pela 

professora.  Conforme destaca Arruda (2014): 

A maneira como as pessoas cegas percebem o mundo e se 
relacionam com ele sem dúvida passa pelos demais sentidos, não 
que os videntes também não utilizem todos os sentidos. Mas ver o 
mundo pelo o olfato, pelo paladar, pelo tato, pela audição enfim pelo 
corpo (sinestesia) toma a dimensão de um ato visível para uma 
pessoa cega(...).  (ARRUDA, 2014, p.96) 

  Assim, a paisagem multissensorial está presente nesta pesquisa quando as 

crianças vivenciam os outros sentidos em conjunto, tendo, dessa forma, a 

compreensão não somente da paisagem, mas também dos lugares e territórios do 

IBC. 

Retornamos para a sala de aula para continuar a construção das frases do 

livro.  A professora Luciana sugere: - Vamos fazer uma lista dos lugares que a gente 

falou que tem vento? Quem adivinha o lugar que eu vou falar? Agora é um joguinho 

que eu estou inventando. Primeiro lugar que tem vento e que tem uma locutora que 

fala, por exemplo: - próxima estação Botafogo. Enzo: - Metrô. Theo: - O metrô de 

Botafogo é perto da minha casa. Professora Luciana: - Segundo lugar que a gente 

falou que tem vento? Que fica perto daqui também? Theo: - Bonde Santa Teresa. 

Professora Luciana, eu e professora Nara ficamos em êxtase: - Ohhh!!!!! Informo: - 

Eu nunca andei no bonde de Santa Teresa. Professora Luciana: - Eu já andei várias 

vezes e lá tem muito vento. Comento: - Theo, você está de parabéns. O encontro 

termina e não conseguimos finalizar as frases. 

      No encontro seguinte, damos continuidade sobre o vento a partir dos meios 

de transporte com a professora Luciana Barros, que prossegue com o jogo de 

adivinhações. Ela inicia perguntando para Theo: - Eu lembrei que tem um lugar para 

onde o Theo viaja muito. Theo: - Onde? Professora Luciana: - Tem avião e também 

tem muito vento. Qual o nome desse lugar que começa com uma vogal? Theo: - 

Vitória. Professora Luciana: Não. Começa com uma vogal. As vogais são quais 
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letrinhas? A...E...I...O...U.. Começa com uma dessas letras. O que você faz para 

chegar a Vitória? Theo: - Pego um avião. Professora Luciana: -  Onde? Theo: - No 

Santos Dumont. Professora Luciana: - O Santos Dumont é o quê? Theo: - O 

aeroporto. Theo recebe uma salva de palmas. Professora Luciana: - Você 

respondeu certo, aeroporto. Começa com que letra? Theo: - Com a-ero-porto. 

Professora Luciana: - Parabéns, Theo. Tia Lu Arruda, mais um lugar que tem vento. 

Agora o Enzo, e aquele lugar que as crianças fazem castelo de areia? Enzo: - Praia. 

Professora Luciana continua: - Eu não sei se Enzo pega esse transporte, mas 

parece com o metrô. É um modelo mais antigo. Enzo: - O trem. Todas vibram com a 

resposta do Enzo. Professora Luciana: - No trem tem muito vento. Enzo: - Eu ando 

de trem. Professora Luciana: - Eu também já andei de trem. Tem outro meio de 

transporte que a gente usa que tem muito vento, inclusive quando a gente abre a 

janela, o cabelo fica voando? Passa por várias ruas. Será que tem no bairro do 

Enzo? Confirmo: Eu acho que tem. No bairro da Agatha eu também acho que tem.  

Enzo: - É o ônibus. Nesse momento, Enzo recebe muitas palmas das professoras. 

Professora Nara: - E começa com uma vogal também. Professora Luciana: - É 

verdade, tia Nara. Enzo, qual a vogal que começa a palavra ônibus? Ela é 

barrigudinha.  Enzo: - A vogal O. Mais palmas para o Enzo. Professora Luciana: - 

Parabéeens, Enzo. Nesse momento, a professora Nara leva Geovana para o 

recreio. Meninos, como a Agatha vem para a escola? Ela mora em Maricá. Ela vem 

de ônibus? Enzo: - Não. De trem? Enzo: - Não. De metrô? Enzo: - Não. De avião? 

Enzo: - Não. De barca? Enzo: - Não. Ela vem de quê? Enzo: - Ela vem de carro. Tia 

Lu: - Enzo, você acertou. Enzo sorri e todos batem palmas novamente. Professora 

Luciana: - Eu pego a barca na Ilha do Governador e venho pela praia, paro na Praça 

XV e de lá pego um ônibus até o IBC. Explico: - Tudo isso que nós falamos é 

chamado de meios de transporte. Professora Luciana: - Isso aí. Todos eles são 

meios de transporte, nós temos vários, pelo mar, pela terra, pelo ar. Pergunto: - E o 

vento está em todos eles, tia Lu? Professora Luciana: - Em todos, todos eles. Gente, 

vocês estão de parabéns. Vamos bater palmas para todos (todos batem palmas e 

sorriem). Essas palmas foi por tudo o que vocês fizeram até hoje. Confirmo: - 

Agradeço muito a participação de vocês, e vocês são muito importantes para a 

pesquisa. No final do encontro, foi realizada a leitura das frases: Geovana: O vento é 

gostoso. Enzo: Eu sinto o vento no meu corpo. No futebol de cinco o vento estava 
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fraco. Na época do verão o vento fica quente. Na praia tem muito vento. Theo: O 

vento do metrô tem barulho. Arrr... Eu achei o vento no futebol de cinco. A 

temperatura do vento é muito bom. Na época do verão o vento fica quente. 

     Figuras 192 e 193: O final do encontro 

           

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos sentados em carteiras organizadas uma de frente para a outra, na 
sala de aula da turma 101. Na primeira, à esquerda, a professora Luciana Barros e a aluna Agatha. À 
direita, os alunos Enzo e Theo e ao fundo, pesquisadora Luciana Arruda. Todos batem palmas. Na 
segunda, somente a pesquisadora e a professora Luciana Barros batem palmas.   

     O final desse encontro nos presenteou com uma leitura do espaço através da 

linguagem das crianças com suas enunciações e também os silêncios situados em 

espaços e tempos, nos diferentes dias, formando cronotopos, constituindo, assim,  

diferentes linguagens geográficas, sendo, dessa forma,  possível falar em uma 

Geografia da Infância, no IBC, constituída pelas crianças. Essa Geografia, não  

padronizada, caracterizada por cada criança, cada turma, cada evento, cada 

encontro, constitui-se,  nesses emaranhados de vivências,  pois cada criança é 

única e cada momento vivido é irrepetível. 

     Temos compreendido a importância de assumir a autoria e o protagonismo 

das crianças na construção da Geografia nesta pesquisa. Dessa forma, a Geografia 

se faz presente na palavra que circula revestida do conhecimento das professoras, 

mas que é modificada no encontro com as crianças, possibilitando uma ciência da 

alteridade, uma outra ciência. 

 

4º encontro: O “Nosso Amigo Ventinho”  

      Esse encontro foi pensado para que as crianças pudessem conhecer os 

diferentes tipos de ventos e também para contribuir na construção de um catavento 
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pelas crianças. A história do “Nosso amigo ventinho”, de Ruth Rocha, foi 

apresentada às crianças sob a forma de um áudio33. Organizamos o evento sobre a 

história na praça dos ledores. Assim, as crianças vivenciaram esse lugar de uma 

maneira diferente da primeira vez, tendo outra oportunidade de sair da sala de aula 

e experimentar novamente a praça. 

        

Figuras 194, 195 e 196: Nosso amigo ventinho 

   

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Três fotos coloridas da praça dos ledores no IBC. Os alunos Theo, Enzo, Layssa e Agatha, as 
professoras Luciana Barros e Nara, e a pesquisadora Luciana Arruda estão sentados sobre um 
tapete colorido. 

Nesse dia, tivemos, pela primeira vez, a presença de Layssa na pesquisa.  

Ela é cega e não fala, mas possui a audição preservada e reconhece as professoras 

e as outras crianças da turma.  A seguir apresentamos um resumo da história.    

 
 

NOSSO AMIGO VENTINHO 
 

                      Ruth Rocha 
 
 

Ventinho, filho de D Ventania. Ele era alegre, serelepe e vivia 
fazendo estripulias pelo céu. 
As brincadeiras de Ventinho eram muito divertidas, voava pelo 
céu com seus amiguinhos, os outros ventinhos e com suas 
amiguinhas nuvens. 
 
As nuvens gostavam do Ventinho, pois ele as levava para 
passear em cima do mar e do outro lado das montanhas. 
 
Ventinho também trabalhava: logo de manhã com seu pai, 
um Vento Forte, levava os barcos dos pescadores para o mar. 
As velas mais rabugentas reclamavam "Não empurrem com 

                                                           
33  Nosso amigo ventinho. Disponível em: https://youtu.be/FgcU299H84g 
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força" e uma muito novinha dizia dengosa: "Ai, ai, não façam 
cócegas!" 
 
Ventinho também ajudava as lavadeiras que punham roupas 
no varal, e o cata-vento em cima da igreja.  Era Ventinho que 
girava com ele, e o Galo do Cata-vento, gostava de Ventinho e 
lhe contava histórias de outros lugares. 
 
Ventinho gostava de espiar pelas janelas o que as crianças 
estavam fazendo, todos os dias ele ia ver o que se passava na 
escola. 
 
E em um dia, na escola havia uma grande reunião, todas as 
crianças estavam na sala com as professoras, combinando 
uma grande festa. Ventinho, muito curioso, entrou pela 
veneziana, levantando a cortina. D. Ester, logo reclamou 
"Fechem a vidraça!" E Ventinho ficou preso na sala.  E como 
não tinha como sair, sentou-se em cima do armário esperando 
que alguém abrisse a porta. 
  
Ventinho viu que as crianças estavam muito animadas: iam 
montar uma peça de teatro e estavam torcendo para no dia não 
chover. 
  
O tempo passou, Ventinho não esqueceu dos meninos da 
escola. E todos os dias passava na escola para ver os 
progressos que tinham sido feitos para o dia da apresentação. 
  
Até que chegou o dia da festa, mas Ventinho estava muito 
preocupado: lá no céu, no cantinho do céu, alguma coisa não 
parecia certa, aquelas nuvens gordas, muito escuras não 
enganavam Ventinho. Então o primo Noroeste, que era um 
vento muito esquisito: às vezes era bonzinho e levava chuva 
para as fazendas, mas quando estava de mau humor, só 
queria saber de estragar festinhas e naquele dia ele vinha de 
cara feia. 
  
As nuvens reclamavam: "Ai que vento mais bruto!"  Mas o 
Noroeste só queria saber de estragar aquela festa, lá embaixo. 
Ventinho correu em direção do primo e pediu que não 
estragasse a festa, mas o primo não mudou de ideia. Era um 
vento sem coração,  um vento de ventilador! 
  
Então Ventinho teve uma ideia, saiu voando e foi buscar todos 
os outros ventinhos, seus amigos. Trouxe a brisa, a aragem, a 
viração e o golpe de vento e até o vento encanado. E todos 
juntos começaram a empurrar as nuvens para bem longe. E as 
nuvens que também eram amiguinhas de Ventinho, se faziam 
bem levinhas para ajudar. 
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E o Noroeste, mesmo sendo muito forte, não podia com todos 
os ventos juntos. As nuvens se afastaram, o sol foi surgindo e 
os meninos ficaram todos contentes. Ventinho todo orgulhoso, 
sabia que tinha conseguido salvar a festa, e nem se 
incomodava se os meninos não sabiam disso. 
  
E assim Ruth Rocha34 nos apresenta ao Ventinho, aquele que 
balança a roupa do varal, faz as nuvens do céu correr, aquele 
que é nosso amigo. 
  

Como ocorrera na apresentação da história do Leleco, foi necessário mais de 

duas exibições do áudio para que as crianças fossem gradativamente familiarizadas 

com os personagens. As crianças permaneceram atentas e demonstraram, através 

de sorrisos, que estavam gostando da história.  

     Após a apresentação, a professora Nara iniciou os comentários sobre a 

história, falando do amigo ventinho e dos outros personagens.  Em um determinado 

momento, porém, os meninos se distraíram e começaram a brincar novamente de 

metrô. Foi quando paramos para observar: Enzo: - As portas se fechando. A porta 

tem que fechar. Theo: - Mas, Enzo, eu não vejo as portas se fechando lá dentro. E 

você? Tu vê? Enzo: - Eu nunca no velho. Theo: - Só no velho? Enzo: - Só no novo. 

Pergunto: - Mas o que vocês gostam no metrô?  Por exemplo, o balanço do metrô? 

Theo: - Gosto. Enzo: - Gosto. Professora Nara: - Sabe, tia Lu Arruda, eu gosto de 

dar uma cochilada sentada no metrô. Confirmo: - Eu também, descansar.  

      A brincadeira que os meninos estavam relatando sobre a questão da visão e 

da percepção no metrô nos desloca para uma reflexão com relação à situação 

vivida, no que tange ao seu desenvolvimento.  Como aponta Vigotski (2008, p. 32), 

“na idade escolar, a brincadeira desloca-se para os processos internos, para a fala 

interna, a memória lógica e o pensamento abstrato”.  Ainda no diálogo com Vigotski 

(2008), percebemos que, nessa tomada de consciência da porta do metrô como um 

objeto com significados, as crianças estão desenvolvendo o pensar. 

 

 

 

                                                           
34 Fonte: referências bibliográficas. 
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Figuras 197 e 198: Nosso amigo ventinho 

  

                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas da praça dos ledores no IBC. Ambas apresentam os alunos Theo, Enzo, 
Layssa e Agatha e as professoras Luciana Barros e Nara e a pesquisadora Luciana Arruda sentados 
sobre um tapete colorido.  
 
          Como não foi possível explorar toda a riqueza da história nesse dia, seguimos, 

no encontro subsequente, dando continuidade ao trabalho com o áudio, dessa vez 

em sala de aula. Prosseguimos dando a oportunidade de as crianças ouvirem 

novamente a história e elas solicitaram que o áudio fosse repassado mais de uma 

vez. No final da exibição, a professora Luciana pergunta: - Vocês entenderam 

melhor agora? Vocês gostaram da história? Theo: - Sim. Pergunto: - O ventinho ele 

foi para onde? Para que lugar ele foi? Ele foi para uma? Esco... Enzo: - Escola. 

Continuo: - Ele fez a tia da escola ficar com frio, não foi? Theo: - Foi. Pergunto: - 

Teve alguma coisa que ele falou na história, o ventinho? Foram os nomes de vários 

ventos?  Vocês conseguiram guarda algum nome? Tem a brisa. Theo: - Eu não. 

Enzo: - Eu não. Continuo: - O vento norte. Theo: - Esse eu consegui. Lembro: - O 

golpe de vento. Theo: - O cata-vento.  Festejo: - Isso que a tia Lu Arruda queria 

chegar, o cata-vento. Ele fica em cima do telhado da escola e perto dele tem até um 

galo. Na história da Ruth Rocha, o cata-vento é apresentado, ele gira quando tem 

vento. Continuo: - A ideia da oficina de hoje é cada um produzir um cata-vento. E no 

próximo encontro testaremos os cata-ventos com a presença dos responsáveis de 

vocês. Professora Luciana: - Vamos testar e os pais estarão com vocês. Vou enviar 

um recado para todas as mães da atividade de quinta-feira. Theo: - Ih!!  Mas a  

Layssa vai vir na quinta? Professora Luciana: - Bom, eu vou enviar o recado, se a 

mãe dela puder trazer, tudo bem. Informo: - Eu e tia Lu estávamos conversando que 

em agosto iremos produzir os livros. Professora Luciana: - Os livros ficarão lindos. 

Pergunto: - Vocês lembram-se das frases que nós construímos juntos com a tia Lu? 

Eu anotei e, quando vocês começarem a fazer o livro, terão que escolher qual frase 
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vai estar no livro. O livro terá de 3 a 4 páginas, não será um livro grande e cada um 

construirá a sua história. Vocês podem trazer coisas para colocar no livro, ou 

podemos recolher alguma coisa na escola. Theo: - Eu não gosto de trazer nada de 

casa. Professora Luciana: - Não tem problema, a gente pega coisas aqui na escola e 

coloca no livro. 

 

Figuras 199 e 200: Nosso amigo ventinho 

  

                           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Duas fotos coloridas de alunos em carteiras organizadas uma de frente para a outra, na sala de 
aula da turma 101. Na primeira, à esquerda, a aluna Layssa estica o braço direito e apoia a cabeça 
nele. Com a pontas dos dedos, toca em um objeto. Ao lado dela está a aluna Agatha. À direita, os 
alunos Enzo e Theo aproximam o rosto em uma folha branca sobre a carteira. A professora Luciana 
Barros, em pé, olha em direção à carteira do aluno Theo. Na segunda, os alunos olham em direção 
ao material que está sobre as carteiras.  

 

Informo: - Vamos começar a produzir os cata-ventos. Professora Luciana: - 

Nós temos folhas de papel nas cores: amarelo, vermelho e branco para fazer o cata-

vento. Vocês têm alguma cor de preferência? Não? Então, podemos entregar para a 

Agatha e para a Layssa também.  Explico: - Nós temos uma folha de papel cortada 

na forma de um quadrado, que vocês estão tocando e também cortamos a ponta da 

folha. Apresento para o Enzo (figura: 201). 

Figuras 201 e 202: Produção do cata-vento 

  

                      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Duas fotos coloridas de alunos sentados em carteiras, uma de frente para a outra, na sala de 
aula da turma 101. Na primeira, à esquerda, as alunas Layssa e Agatha. À direita, a pesquisadora 
está em pé atrás do aluno Enzo. A pesquisadora apoia as mãos sobre as do Enzo.  Ao lado deste, o 
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aluno Theo olha para um quadrado cor de vermelha que está sobre a carteira. Ao fundo, em pé, a 
professora Luciana Barros. Na segunda, a pesquisadora está em pé ao lado do aluno Enzo. Sobre a 
carteira deste, há um quadrado amarelo. A professora Luciana está sentada ao lado do aluno Theo e 
com a mão toca na mesa da aluna Layssa. Sobre a carteira dele, um quadrado vermelho.  

 

Figuras 203 e 204: Produção do cata-vento 

            

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Duas fotos coloridas de alunos sentados em carteiras, uma de frente pra a outra, na sala de aula 
da turma 101. Na primeira, à direita as alunas Layssa e Agatha. Elas seguram um quadrado de papel.  
À esquerda a professora Luciana Barros está em pé entre as carteiras dos alunos Theo e Enzo. Ela 
recorta um quadrado vermelho.  Enzo segura um quadrado amarelo, e Theo estica o braço esquerdo 
e coloca a mão no ombro de Enzo.  Na segunda, a professora Luciana Barros está atrás da carteira 
de Theo. As mãos da professora tocam as mãos dele. 

 

- Onde começaremos a montar o cata-vento. Enzo: - Eu pensei que a Agatha 

não tinha vindo para gente brincar no recreio. Professora Luciana: - Ela está aqui. 

Ela está quietinha, mas na hora do recreio ela vai participar da brincadeira de vocês. 

Eu ajudo o Theo, tia Lu Arruda, e você ajuda o Enzo e depois ajudamos as meninas.  

Confirmo: - Sim, vou ajudar a Agatha e depois a Layssa. Vocês já viram um cata-

vento? Theo: - Nunca. Professora Luciana: - O cata-vento fica girando quando o 

vento chega nele, vocês irão gostar quando ficar pronto. 

      Não foi possível finalizar o trabalho com as crianças por conta do término da 

aula. Assim, em conjunto com eles, decidimos produzir os cata-ventos com os 

responsáveis. Nesse encontro estavam presentes Enzo e Theo, as meninas não 

compareceram e não concluíram a produção do material. 

 

5º  encontro: Cata-vento e braille para os pais 

      Nesse dia, os pais foram informados do andamento da pesquisa e sobre o 

livro que as crianças iriam construir sobre o vento. Foi explicado o motivo da 
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produção do cata-vento e a importância dele na pesquisa por ser um dos objetos 

que estaria no livro, além de proporcionar um momento de brincadeira.  

Figuras 205 e 206: Produção do cata-vento 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

AD: Duas fotos coloridas de alunos e pais em carteiras na sala de aula da turma 101. Na primeira, a 
mãe do aluno Theo está sentada à direita dele.  A pesquisadora Luciana Arruda está em pé atrás 
dele. Os três tocam em um cata-vento na cor branca que está sobre a mesa. Na segunda, o aluno 
Enzo está sentado à esquerda da mãe. Ambos tocam em um cata-vento que está sobre a mesa.  

 

A presença dos pais foi motivo de muita alegria para os meninos que, 

auxiliados por eles, produziram o material. Utilizamos, na feitura do cata-vento, 

folhas de papel de diferentes cores, palitos de madeira, um pedaço de cortiça e 

arame. As crianças participaram efetivamente de todo o processo, inclusive 

explicando para os pais sobre a construção das frases, as saídas de sala de aula, a 

história do ventinho. 

 

Figuras 207, 208 e 209: Produção do cata-vento 

   

                            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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AD: Três fotos coloridas de alunos e pais na sala de aula. Na primeira, mãos tocam em um cata-vento 
na cor branca. Na segunda, o aluno Enzo aproxima um cata-vento na cor vermelha do rosto. Na 
terceira, o aluno Theo está sentado em uma carteira e a pesquisadora Luciana Arruda em pé atrás 
dele. As mãos da pesquisadora tocam as mãos do aluno. As mães observam.  

 

      O momento da testagem dos cata-ventos foi o clímax da oficina, pois as 

crianças tiveram a oportunidade de comprovar a funcionalidade do material 

construído. Professora Luciana: - Vamos testar o cata-vento? (Professora Luciana 

segura alternadamente a mão dos meninos) Vai levanta a mão (coloca a mão deles 

na direção do ventilador) Exclamo: - Que legal. Gostou, Enzo? Gostou, Theo? Enzo: 

- Sim. Theo: - Ele vai voar. Professora Luciana: - Ele vai girar. As crianças escutam o 

barulho dos cata-ventos girando e todos vibram com o efeito. 

 

Figuras 210, 211 e 212: O cata-vento 

   

              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da sala de aula. À esquerda o aluno Enzo, atrás dele, o aluno Theo que 
sustenta a cabeça do primeiro com as mãos. À direita, a professora Luciana Barros. A professora 
apoia as duas mãos sobre a mão de Enzo que está com um cata-vento para o alto preso a uma 
haste. Na segunda, a professora Luciana Barros, Theo e Enzo seguram cata-ventos que giram, ao 
fundo, duas pessoas sorriem. Na terceira, Enzo, Theo e os pais seguram cata-ventos.   

 

      O envolvimento dos responsáveis além da produção do cata-vento também 

foi em um encontro de aprendizado do braille que ocorreu logo após a brincadeira 

com o vento. Todos utilizaram máquinas Perkins. As professoras explicaram o 

funcionamento da máquina e questionavam as crianças sobre as teclas e espaços, 

sendo prontamente respondidas.  
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      Figuras 213, 214 e 215: Braille 

                

   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 
AD: Três fotos coloridas dos alunos Theo, Enzo e das professoras Luciana Barros e Nara e os pais 
na sala de aula. As professoras, os alunos e os pais ocupam as mesas que estão uma de frente para 
outra. As professoras auxiliam os alunos e pais a escreverem em máquinas Perkins.  

 

4.6 O livro tátil: “Os amigos ventinhos” 

 

      A última etapa antes de iniciar a produção do livro foi a construção  de uma 

única história envolvendo todas as frases elaboradas anteriormente.  A ideia inicial 

era a construção de uma narrativa para cada criança, mas a vivência dos últimos 

encontros nos direcionou para a possibilidade da construção de uma única história. 

Esse momento também foi a oportunidade que tivemos de apresentar para as 

crianças alguns livros táteis, promovendo mais um contato com histórias infantis.  

Nesse dia, estavam presentes somente Agatha, Theo e Enzo com as professoras.  

Pesquisadora: - Hoje vamos construir a história do livro de vocês, eu e a tia 

Lu Barros também construiremos um livro e depois apresentaremos para vocês, e 

será a família do vento. Pergunto: - E por que nós escolhemos esse tema? Diante de 

tudo que nós conversamos desde o início da pesquisa, a apresentação do vídeo do 

Leleco em: “E o vento... Me levou”, depois o áudio do meu amigo ventinho. Tivemos 

a saída de sala de aula para procurar o vento no IBC e também fomos conhecer o 

segundo andar da escola. Theo: - Queria igual o ventinho viver lá no céu e ficar 

conversando com a chuva. Concordo: - Deve ser muito legal, né, Theo. Continuo: - 

O que nós fizemos no nosso último encontro? O que nós fizemos com os pais de 

vocês? Professora Luciana: – Alguém lembra? Continuo: - O que nós produzimos 

naquele dia? Theo: - O Enzo contou que o pai dele foi na Ilha do Governador.  

Professora Luciana: - Foi na Ilha, eita meu Deus. Podia ter ido lá na minha casa, né, 

Enzo? Pergunto: - Tia Lu, o que nós fizemos naquele dia? Professora Luciana: - O 
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que nós fizemos com as mães e o pai do Enzo? Quem lembra? Informo: - Vocês 

levaram o material até para casa. Enzo: - O cata-vento. Todas comemoraram: - 

Ehhhh!!! (Enzo sorri) Informo: - Lembro que colocamos os cata-ventos para girar no 

ventilador e que todos bateram palmas. Professora Luciana: - O pai do Enzo ajudou 

muito a fazer os cata-ventos. Completo: - É verdade. Eu lembro também que nós 

construímos frases, e isso já tem um tempo. Leio as frases para as crianças. 

Professora Luciana: - Vocês lembram-se dessas frases? Enzo: - Não. Informo: 

Essas frases foram ideias para o livro, e que nós tivemos lá no começo do trabalho 

do que poderíamos fazer no nosso livro. Professora Luciana: - Nós iremos fazer os 

livros em um caderno grande, e mostraremos para cada um de vocês os cadernos, 

como é esse material. Olha, Agatha. (As crianças recebem os cadernos). Informo: - 

Ele tem capa na cor marrom e não tem nenhum desenho. Nós iremos construir o 

livro nesse caderno, e cada um terá o seu caderno, está bem?  

 

    Figuras 216 e 217: Leitura das frases e apresentação dos cadernos 

              
               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos sentados em carteiras, uma de frente pra a outra, na sala de aula 
da turma 101. Sobre as carteiras, há três livros táteis. Na primeira, à esquerda, a professora Luciana 
Barros e a aluna Agatha.  À direita, a pesquisadora entre os alunos Theo e Enzo. Ao fundo, a 
professora Nara. A pesquisadora segura uma folha nas mãos.  Na segunda, Enzo toca em uma folha 
marrom que está sobre a carteira e a pesquisadora coloca as mãos sobre as mãos do aluno Theo,  
que está ao lado dela. 

Continuo: - Como nós estamos conversando com vocês, hoje, vamos pensar 

nas histórias dos livros que nós iremos produzir. O que faremos agora? Estamos 

aqui com três livros que contam histórias diferentes. É para ajudar vocês a 

pensarem no livro que irão construir. Eu, a tia Lu Barros e a tia Nara iremos mostrar 

para vocês livros diferentes e depois trocaremos para vocês observarem como são 

os livros.  Podem fazer perguntas para nós e tirar dúvidas. E depois iremos pensar 

na história de cada um sobre o vento, ou o que vocês irão querer construir de 

histórias sobre o vento. Professora Luciana: - Esses livros são muito legais e vieram 
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de vários lugares do Brasil. Enzo: - Isso é o quê? Professora Luciana: - São livros 

que estão participando de um concurso organizado pelo IBC, o Concurso do 

Nacional Livro Tátil35. As crianças recebem os livros e são auxiliadas pelas 

professoras e pela pesquisadora no manuseio do material. A professora Nara: - 

Theo, coloca a sua mão para você ver. Theo: - Eu não consigo ver. Professora Nara: 

- Eu sei que você não consegue ver, mas quando nós falamos ver, isso significa ver 

com os seus dedinhos. A Professora Luciana, atenta, contribui: - Os dedinhos que 

vocês têm nas mãos são poderosos e é através deles que você vai enxergar o 

mundo (a professora Luciana segura na mão do Theo, figura 218), e outra coisa não 

é somente com a mão que você vai perceber o mundo, através disso aqui. O que é 

isso aqui? (segura a orelha dele, figura 219) Theo: - Meu ouvido. Professora 

Luciana: - Ah! O ouvido dele, e você escuta muito bem. E isso é o quê? (aponta para 

a boca, figura 220) Theo: - A boca. Professora Nara: - E você fala muito bem. 

Professora Luciana: - Muito bem (as duas professoras fazem carinho em Theo). 

 

    Figuras 218, 219 e 220: A importância dos dedinhos 

        

 
                                       Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

                                                           
35 O Concurso Nacional do Livro Tátil é a etapa brasileira do Prêmio Typhlo&Tactus, promovido há 

18 anos pela instituição francesa de caridade LesDoigtsquiRêvent (LDQR- Tradução: Dedos que 
sonham).  
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AD: Três fotos coloridas de alunos sentados em carteiras, uma de frente pra a outra, na sala de aula 
da turma 101. Nas fotos, a pesquisadora está à esquerda em pé ao lado da carteira da aluna Agatha. 
A professora Luciana Barros está à direita ao lado da carteira do aluno Theo e a professora Nara está 
ao lado do mesmo aluno.  Na primeira, a professora Luciana Barros está segurando a mão de Theo. 
Na segunda, a professora Luciana Barros está com a mão na orelha de Theo. Na terceira, a 
professora Luciana Barros está com a mão apontada para os lábios de Theo. Todos os alunos tocam 
em livros táteis.  
 

Professora Luciana: - Theo, você está conhecendo uma história e o Enzo 

outra e a Agatha também, depois iremos trocar. Cada professora apresentou um 

livro para cada criança. Professora Nara: - O Theo batizou a menina do livro de 

Agatha. Professora Luciana: - De Agatha? Professora Nara: - Sim. Professora 

Luciana: - Enzo, você está entendendo a história? Enzo: - Sim. 

Continuamos apresentando os livros táteis para as crianças. Theo e Enzo 

fazem perguntas para as professoras sobre os livros e as histórias.  As narrativas 

das professoras com relação à enunciação de Theo sobre a cegueira revelam a 

importância da amorosidade na educação em que necessitamos de amor, 

sensibilidade, carinho, empatia e, principalmente, estar atentos aos sinais que as 

crianças estão nos dando o tempo todo.  Nessa escuta atenta é que o amor se faz 

presente. Como destaca Bakhtin (2010, p.128), [...] “somente uma atenção 

amorosamente interessada, pode desenvolver uma força muito intensa para abraçar 

e manter a diversidade concreta do existir, sem empobrecê-lo e sem esquematizá-lo 

[...]”. Nessa escuta atenta, mostra-se a importância da fala de Theo: “Queria igual o 

ventinho viver lá no céu e ficar conversando com a chuva”. Ao que corroboro: “Deve 

ser muito legal né, Theo”. Essa fala marca a ideia de Vigotski (obras diversas) de ir 

além de si mesmo nesse excedente (Bakhtin, 2010, p.52) de visão que foi possível 

na narrativa do áudio apresentado pela pesquisadora e pelas professoras e também 

nas enunciações dessa vivência. 

       Seguimos trocando os livros entre as crianças e explicando uma página de 

cada vez, apresentando todos os elementos táteis em conjunto com a história e 

também a presença do braille em cada livro. Depois que todos terminaram de 

manusear o material, retomamos a conversa sobre a construção da história para a 

produção do livro. 
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Figura 221: Apresentação dos livros táteis 

 
                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD:  Foto colorida de alunos sentados em carteiras, uma de frente pra a outra, na sala de aula da 
turma 101. À esquerda, a pesquisadora está em pé atrás da carteira da aluna Agatha. À direita, as 
professoras Luciana Barros e Nara estão em pé atrás das carteiras dos alunos Enzo e Theo, 
respectivamente. Com o auxílio das professoras, cada aluno folheia um livro tátil. 
 
      A professora Luciana sugeriu que a turma poderia construir uma única 

história, já que as crianças ficaram com dúvidas sobre as escolhas das frases. 

Assim, em conjunto com a pesquisadora e a professora Nara, foi decidido que 

conversaríamos com as crianças para propor essa mudança. Professora Luciana: - 

O que vocês acham se todos juntos construíssemos a história do livro?  Poderíamos 

construir a história da turma? Seria melhor porque todos participariam juntos. 

Pesquisadora: - Mas cada um terá seu livro montado com a mesma história. 

Professora Nara: - Isso é muito legal.  Professora Luciana: Vai ficar bem bonito, e as 

mamães irão adorar. Continuo: - A história é sobre o vento. Que história nós 

podemos pensar, Enzo? Professora Luciana: - Nós falamos do vento, e que o vento 

ajuda o cata-vento a rodar. Ajuda o clima ficar fresquinho. Tinha muito vento lá no 

campo do IBC e na praia. Qual pode ser o nome dessa historinha?  Vamos lembrar: 

falamos um pouquinho do vento. O Enzo viu a história da Luna que gostaria de ser 

professora no final. Enzo: - É. Professora Luciana: - E o Theo, qual foi a sua 

historinha? Theo: - Eu não gostei muito do primeiro livro. Pergunto: - Qual era a 

história que estava no primeiro livro? Professora Luciana: - Mas o que tinha nessa 

história? Theo: - Eu não quero falar. Professora Luciana: - Tudo bem. Então, vamos 

inventar uma história? Enzo, vamos inventar um personagem bem legal, um nome 

para o vento. Vamos começar a história. Era uma vez um ventinho. Qual o nome do 

ventinho? Vamos colocar os ventinhos, Theo, Enzo e Agatha. Theo: - A Agatha tem 

04 anos.  O Enzo tem 18 anos. Enzo: - O Theo tem 16 anos.  Theo: Tá começando a 
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chover, galera, tá começando a chover chuuuu... Professora Luciana: - Então, o 

ventinho Theo está no céu com a chuva e mandou a chuva para todos os países? E 

a chuva foi muito forte. E tem um negócio que aparece no céu muito bonito, depois 

da chuva forte. Alguém já ouviu falar? Começa com a letra A. Ajudo: - Eu já sei o 

que é, Tia Lu Barros. Professora Nara: - Ele é bem colorido, Tia Lu? Professora 

Luciana: - Ele é bem colorido e tem de todas as cores. Corroboro: - Ele é muito 

bonito, e dizem que no final dele a gente encontra um pote de ouro. Professora 

Luciana: - Alguém conhece a história do pote de ouro? Enzo, você já ouviu falar? 

Theo: - Oi, primo noroeste, tudo bem? Pergunto: - Quem é seu primo noroeste, é o 

Enzo? Theo: - Não. É o vento noroeste. Professora Luciana: - Ah!! Então, vamos lá, 

o vento noroeste. Professora Nara: - Que é o primo do Enzo, é isso? Theo: - É o 

Enzo que é o primo noroeste. Professora Nara: - Agora eu entendi. Concordo: - Eu 

também, tia Nara.  Theo: - Eu vou lá pra terra gente, tchiii. Tô andando. Tô indo para 

a terra tchiii. Enzo: - Eu também tuuuu. Professora Luciana: - Bom, agora tem uma 

coisa o vento noroeste veio para a terra, e a chuva parou. E quando a chuva para, o 

que acontece? Theo: - Gente, deixa eu falar? Professora Luciana: - Deixo. Theo: - 

Quando eu cheguei na festa junina do Benjamin Constant, tinha a música 

Sebastiana e eu vim lá do céu para estragar a festa, e estraguei. Theo sorri. 

Professora Luciana: - E a gente não contou para vocês o que tem depois que a 

chuva para, e o que aparece no céu, e que vai de uma ponta a outra do céu. Enzo: - 

O sol. Professora Luciana: - É o arco-íris. Theo: - Nunca ouvi falar.  Professora 

Luciana: - Nunca ouviu falar? Ele tem todas as cores. Theo: - Gente, eu vou subir 

para o céu, tchau. Professora Luciana: - Tá. Enzo: - Eu subi pro céu e eu cheguei 

primeiro no céu. Pergunto: - Quando vocês chegaram no céu, não encontraram com 

o arco-íris? O arco-íris não estava lá? Silêncio. Professora Luciana:- E no final do 

arco-íris tem um pote de ouro. Theo: - Vou abrir a torneira. Professora Luciana: - 

Mas a chuva não parou? Então, o ventinho noroeste veio. Professora Nara: - O 

primo noroeste. Professora Luciana: - Vocês esqueceram de falar de outra pessoa 

também, a Agatha. A Agatha é uma ventinha... Qual o sobrenome dela? Ventinha o 

quê? Theo: - A Agahta é a chuva.  Pergunto: - Ela? Professora Luciana: - Ela 

também tem que ser um ventinho. Ela pode ser aquele ventinho em fraquinho, a 

brisa, né, tia Lu Arruda? Respondo: - É a brisa. Agatha não esboçou nenhuma 

reação. Professora Luciana: - Aquele ventinho fresquinho que a gente fala: - Ah!! 



175 
 

 
 

Que ventinho bom. Enzo: - Olha o avião. O avião atropela o Theo lá no céu. 

Sorrimos. Theo: - Ô gente, são meio dia e trinta e cinco e vou descer para almoçar. 

Vou lá pra terra almoçar. Partiu, Enzo? Professora Luciana: - Como é que nós 

vamos terminar essa historinha? Então, o vento chegou? Continuo: - Se juntou com 

o noroeste, se juntou com a brisa Agatha. Professora Luciana: - Todos os ventos se 

juntaram? Professora Nara: - E viram o arco-íris? Theo: - Eu desci para a terra, eu e 

o Enzo.  

 

Figura 222: Construção da história 

     
                               Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida de alunos sentados em carteiras, uma de frente pra a outra, na sala de aula da 
turma 101. À esquerda, a professora Luciana Barros faz gestos com as mãos. À direita, os alunos 
Enzo e Theo e a professora Nara olham na direção da professora Luciana Barros.  
 

Professora Luciana: - E depois todos os ventos se juntaram e a Agatha, que é 

a brisa, veio com aquele ventinho fraquinho, gostoso, e todo mundo na terra e 

ficaram muito felizes. Theo: - Eu desci pra terra pra almoçar. Professora Luciana: - O 

ventinho foi se alimentar, o ventinho Theo. E o ventinho Enzo foi fazer o quê? Enzo: 

- Foi almoçar. Professora Luciana: - Foi almoçar também. Pergunto: - E a ventinha 

Agatha? Professora Luciana: - A ventinha Agatha foi descansar um pouco. Theo: - 

Aonde? Professora Luciana: - Na caminha dela. Theo: - Ela está lá em cima no céu? 

Professora Luciana: - Agora ela está embaixo na terra. Na verdade, a gente podia 

dizer que isso tudo foi um grande sonho que vocês tiveram e depois o ventinho Theo 

virou Theo de novo, o ventinho Enzo virou Enzo de novo, a ventinha Agatha virou 

Agatha de novo. Theo voltou para a mamãe Ana, o Enzo voltou para a mamãe Lina 

e a Agatha voltou para a mamãe Rose. O que vocês acharam? Ficou legal? Theo: - 

E a água de coco da tia Nara? Professora Luciana: - A professora Nara vai estar na 

escola esperando a turma 101 para contar a história dos ventinhos. Então, fechamos 
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a história? Theo: - Sim. Professora Luciana: - Nós gostaríamos de agradecer porque 

vocês ajudaram muito hoje. Viram os livros, e cada um viu o livro do seu jeito. A 

Agatha viu do jeito dela, o Theo viu do jeito dele. Theo, você viu com a sua mão, 

ouviu com seu ouvidinho, falou com a boquinha, e Enzo também conheceu os livros 

Theo: - E a água de coco? Ele, em pé, ansioso. Professora Luciana: - E a água de 

coco está com a tia Nara e pode dar a água para eles. Professora Nara: - Posso dar 

um pouco. Professora Luciana: - Pode, tia Nara. 

 

Figura 223: Finalizando a história 

      
                                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida de alunos na sala de aula da turma 101. À esquerda, sentadas de perfil, a 
professora Luciana Barros e a pesquisadora Luciana Arruda. À direita, sentado, o aluno Enzo.  Ao 
fundo, em pé, o aluno Theo e a professora Nara com um coco na mão. 
 

- Nós queremos agradecer vocês. Acrescento: - Eu adorei a história. Vocês 

gostaram? Enzo: - Sim. Professora Luciana: - Enzo, de verdade, você gostou? Enzo: 

- Sim. Pergunto: - Então, podemos começar a fazer o livro? Theo: - Sim. Pergunto: - 

Vocês irão pensar em algo para colocar no livro. Enzo: - Vou trazer dois trenzinhos. 

Professora Luciana: - Só tem uma coisa, Enzo, tem que ser um trem pequeno, não 

pode ser muito grande,  senão, não cabe no livro. Enzo: - Mas é um trem pequeno. 

Professora Luciana: - Show. 

      Esse encontro foi muito importante por conta da liberdade que as crianças 

sentiram em participar da construção da história, a dialogia do momento, as 

narrativas entrecruzadas das professoras e da pesquisadora se juntavam com as 

das crianças que intervinham o tempo todo na construção da história.  O movimento 

dialógico foi intenso e rico para todos nós. Se observarmos com atenção, a todo 

momento, a brincadeira foi associada à realidade. Quando eles estavam imersos na 

atividade do brincar de serem os meninos-ventinhos, eles estavam criando a história 
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“Theo: - Eu vou lá pra terra, gente, tchiii. Tô andando. Tô indo para a terra tchiii. 

Enzo: - Eu também tuuuu. Professora Luciana: - Bom, agora tem uma coisa o vento 

noroeste veio para a terra, e a chuva parou.” Desse modo, dialogar a respeito do 

brincar no contexto da construção da história vai ao encontro do que diz Vigotski 

(2008):  

 

A ação na situação que não é vista, mas somente pensada, a ação 
num campo imaginário, numa situação imaginária, leva a criança a 
aprender a agir não apenas com base na sua percepção direta do 
objeto ou na situação que atua diretamente sobre ela, mas com base 
no significado dessa situação (VIGOTSKI, 2009, p. 30).  
 

A ação das crianças trazia a potência no evento, pois, sem a concordância 

delas, seria inútil continuar a construção da história. As professoras e a 

pesquisadora eram o farol que conduziam as narrativas e, com a palavra outra 

revertida do ato responsável, davam direção às crianças. Costurando o momento da 

imaginação dos meninos-ventinhos, a história estava nascendo, sem se esquecer de 

Agatha que, mesmo no seu silêncio, era importante naquele acontecimento da 

construção da história. Decidiram como título do livro: “Os amigos ventinhos”, tendo 

ficado a história assim redigida:  

 

Os amigos ventinhos36 

Era uma vez três ventinhos chamados Theo, Enzo e 

Ágatha. A Ágatha tem 4 anos, o Enzo, 18 anos e o Theo, 16 

anos. 

    O ventinho Theo está no céu com a chuva e ele mandou a 

chuva à Terra, para todos os países e a chuva foi muito forte. 

    O ventinho noroeste, que é o primo Enzo, foi para a Terra 

e parou a chuva. 

                                                           
36A fonte utilizada no livro tátil – Arial 16 
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    A ventinha brisa Ágatha se juntou aos outros ventinhos e 

viram o arco-íris depois que a chuva parou. Os ventinhos Theo 

e Enzo desceram do céu e foram almoçar e a ventinha brisa 

Ágatha foi descansar. 

    No final foi um grande sonho. No dia seguinte a professora 

Nara estava na escola esperando a turma 101 para contar a 

história dos ventinhos. 

No encontro seguinte, foi apresentada a história final para as crianças que  

aprovaram a forma como ela ficou. Diante de toda a nossa conversa e com tantas 

informações, o resultado final contemplou a todos. Foi importante para as crianças o 

primeiro contato com os livros táteis, porque a história deles seria transformada em 

um livro tátil. Naquele momento, as professoras e a pesquisadora já haviam 

pensado em algumas imagens táteis como ilustração de diferentes texturas para 

compor o livro. O livro dos ventinhos corroborava nas crianças o processo de 

alfabetização em braille que estava ocorrendo paralelamente à produção do livro.  

     A finalidade de a história ser transformada em um livro tátil foi devido à 

importância para as crianças cegas, com baixa visão e deficiência múltipla, terem 

acesso ao universo das histórias infantis.  Segundo Araujo (2017):  

 

Livros para cegos, ou livros táteis são artefatos utilizados por 
crianças que têm cegueira, têm baixa visão ou outra impossibilidade 
física ou cognitiva envolvendo a visão, e que a impossibilite de 
acessar o conteúdo presente nos demais livros infantis impressos em 
tinta (ARAUJO, 2017, p. 54). 
 

      O livro tátil é uma obra que possibilita a inclusão das crianças com deficiência 

visual no universo da leitura, através da utilização de diversos materiais com 

texturas em sua fabricação, tais como camurças, tecidos, velcros e também objetos 

reais e tridimensionais, podendo ser produzido empregando diferentes tecnologias, 

desde as mais artesanais até as de produção em escala industrial.  O livro “Os 

amigos ventinhos” foi construído de acordo com o edital no Concurso Nacional do 
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Livro Tátil promovido pelo IBC37, que está vinculado ao concurso internacional 

fomentado pela Typhlo&Tactus, uma instituição francesa que organiza, a cada dois 

anos, um concurso internacional que elege os melhores livros táteis do mundo,  

dentre 21 países participantes.  

 

Figuras 224 e 225: Logo e livro tátil brasileiro 

  
Fonte: Typhlo & Tactus. Disponível em: <http://www.tactus.org/>. Acesso em: 26 abr. 2020 
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
AD: Duas fotos coloridas. Na primeira há um quadrado cor de rosa com um pequeno círculo, de cores 
diferentes, nas quatro extremidades.   Sobre o quadrado, um círculo amarelo e sobre o círculo, uma 
barra na horizontal e outra na vertical na forma da letra T em tinta. Na parte inferior do T, há uma 
representação de uma pessoa de perfil: cabeça, braços com uma bengala e pernas. Abaixo 2019, ao 
lado da bengala em letras pretas e em braile, Typhlo & Tactus. Na segunda, há um livro aberto, a 
folha da esquerda é branca com um texto com letras pretas. A folha da direita está coberta de 
vegetação seca, na parte inferior da folha, escrita em tinta e braille a palavra onça.  
 

      O objetivo principal da Typlo&Tactus (2020) é desenvolver e divulgar livros 

ilustrados táteis, com melhor qualidade e mais eficiência em termos de tato, para 

todas as crianças com deficiência visual. Seus membros compartilham os seguintes 

objetivos: (a) aumentar a oferta de livros táteis a um preço acessível; (b) sensibilizar 

para a necessidade desse tipo de livro; (c) aconselhar e orientar os autores de livros 

táteis; (d) compartilhar ideias, recursos e informações; (e) participar de pesquisas em 

campo; (f) estimular a qualidade desses livros, organizando competições nacionais e 

um prêmio internacional; (g) publicar guias sobre a produção e o uso desses livros 

com crianças com deficiência visual.  

                                                           
37No item 1.3 Regras para a apresentação das obras em anexo. 
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   Araujo (2017)  apresenta, em seu trabalho de mestrado, contribuições a 

partir  de Edman (1992), Johnston (2015), Sköld (2007), Wright (2008), ABNT (2015) 

e Typhlo&Tactus (2016), de parâmetros e sugestões para a produção dos livros 

táteis, com  propostas de materiais eficientes e recomendações para a produção dos 

livros nas faixas etárias que variam de três a doze anos. 

 O livro tátil “Os amigos ventinhos” seguiu os padrões do edital do IBC em 

consonância com a coordenação do livro tátil, que deu suporte e assessoria na 

construção do livro, tendo, como requisitos, a relação idade das crianças, o nível de 

desenvolvimento e da experiência com livros táteis e a deficiência visual. No caso, 

para os anos iniciais, os critérios foram os seguintes:  

 Tamanho máximo do livro: 30cm x 21cm (tamanho do caderno) 
 Adequação tinta e braille: tudo o que estiver escrito em tinta estará da mesma 

forma em braille. 
 Padrão que se estabelece na primeira página segue em todo o livro: por 

exemplo, a quantidade de nuvens que aparecem em cada página do livro. 
 Não colocação de muita informação e também de muitos detalhes, pois a 

criança não terá a compreensão do todo dificultando o entendimento da 
história. 

 Cuidado com o tamanho das ilustrações, sendo importante, ao longo da 
sequência da narrativa, respeitar as proporções dos elementos. Se um 
personagem aparece mais de uma vez na história, deve-se manter as 
mesmas características táteis. 

 Variadas texturas para garantir elevados contraste e sensações táteis, uso de 
variadas texturas para diferentes elementos de uma história e também para 
representação de diferentes partes de um objeto. 

 Cuidado para que não haja ocorrência de sobreposição de formas (elementos 
que se escondem sob outro), dificultando a compreensão da história. As 
formas táteis devem encorajar a manipulação das crianças. 

 Encadernação em espiral largo para uma melhor abertura do livro, assim, 
facilitando o seu manuseio. 

 Presença de  contraste de cores para as crianças de baixa visão e videntes. 
 Multissensorialidade com a utilização do tato, da audição e da sensação do 

corpo (sinestesia). 
 Presença de objetos com velcro é importante para permitir que as crianças 

toquem o objeto no livro, mas também pode extraí-lo, para explorá-lo e 
reconhecê-lo como um objeto real (isso facilita a passagem do real para a 
representação no livro). 

 Definição do texto sempre à direita e as imagens táteis à esquerda, 
facilitando, simultaneamente, a leitura e o manuseio das ilustrações.  



181 
 

 
 

 Utilização, na escrita em tinta, da fonte Arial 16 para uma boa legibilidade das 
crianças com baixa visão. 

 

4.7 A construção do livro 

 

      A pesquisadora e as professoras Luciana Barros38 e Nara definiram os layouts 

e o número de páginas da história: o livro foi composto por cinco páginas, com cada 

parágrafo posicionado em uma página do livro.  Para as crianças terem autonomia 

na sua construção, optamos por fazê-lo totalmente artesanal, utilizando materiais  

acessíveis. A professora Luciana Barros solicitou que fosse feito o audiolivro das 

crianças para que o material fosse inclusivo e para que outras crianças pudessem 

ter acesso. O caderno foi produzido na gráfica do IBC no padrão do edital do IBC de 

30cm x 21cm, com a capa branca e as folhas na gramatura para a escrita em 

braille39. A primeira etapa também definiu os elementos que fariam parte de cada 

página, mantendo o padrão de paginação da obra em produção.   

      A capa era branca composta apenas pelo título em preto, na fonte Arial 36, e   

em braile.  A pesquisadora e as professoras, em conjunto, decidiram que as páginas 

do livro tátil, nas quais as ilustrações táteis fossem inseridas, seriam revestidas de  

EVA azul claro (figuras 226 e 227) para o contraste de cores com as demais 

ilustrações táteis que formaram o livro. As capas receberam reforço de papel 

cartonado para ter mais resistência no manuseio das crianças durante e após a 

construção do livro, tendo  também sido  feita a troca do espiral original por um mais 

largo.  

Assim, ao pensar cada página, eram decididos  quais elementos fariam parte 

da sua composição, ficando da seguinte maneira:  

Primeira página: os ventinhos no céu com as nuvens. 

Segunda página: o ventinho Theo no céu com as nuvens, a chuva e a Terra. 

Terceira página: o ventinho Enzo, as nuvens e o mapa-múndi. 

Quarta página: os ventinhos no céu com o arco-íris. 

Quinta página: Professora Nara, a escola, a nuvem e o jardim.  

                                                           
38Nesse momento da pesquisa, a professora Luciana Barros já não era a professora regente da 

turma, tendo sido transferida para a função de coordenadora da primeira fase. A professora Nara 
assumiu a função de regente, mas não foi impedimento para que a professora Luciana Barros, 
gentilmente, aceitasse continuar participando da pesquisa que se encontrava em desenvolvimento.  
39A gramatura do papel braille é de 120 gramas, tornando a folha mais resistente à perfuração do 
punção na escrita. 
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Figuras 226 e 227: Páginas e o fundo azul 

  
                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas. Na primeira há uma espiral que separa a folha da esquerda e da direita. A 
folha da esquerda é branca e da direita, azul. Na segunda, há uma folha na cor azul.  
 
 

  A partir desses dados, pensamos na quantidade de cada elemento necessária 

para construir e montar cada livro. Com a ajuda da comissão do livro tátil, na pessoa 

da professora Patrícia Rosa, decidiu-se que os ventinhos seriam móveis, que eles 

circulariam pelas várias partes do livro, ao ser contada a história pelas (e para) as 

crianças. Essa ideia foi pensada nos outros elementos do livro, mas observamos 

que não funcionaria, porque os ventinhos eram os elementos de destaque na 

narrativa.  A professora Nara demarcou a proposta de que, além de o material estar 

na própria história criada, poderia servir também para as crianças brincarem. Os 

ventinhos e a professora, Nara, que foi representada por uma miniatura de uma 

boneca, receberam velcros para serem retirados e colocados.  

O processo de construção dos ventinhos ocorreu a partir da caracterização de 

cada um com relação à cor, tamanho, um elemento que diferenciasse e 

representasse as crianças-ventinhos. Esse momento foi de grande ansiedade, 

porque moldar os ventinhos para que as crianças pudessem manuseá-los e 

identificá-los com a característica de cada um foi desafiador. Para isso, contamos 

com a ajuda da professora Mara Souza, também membro da comissão do livro tátil, 

com quem, em conjunto, desenhamos os protótipos dos ventinhos e também das 

páginas do livro.  

No ventinho Enzo, foram  colocados os óculos (os óculos nos meninos 

servem como uma barreira de proteção à poeira).  Na ventinha Agatha, foram 

colocados um lacinho e um pompom. Theo até solicitou a colocação de cabelo, mas 

como não foi funcional e tornou a identificação complicada,  não colocamos nenhum 

acessório. As cores foram escolhidas em consenso. Foram inseridos olhinhos 



183 
 

 
 

artificiais, a boca foi feita com cola alto relevo e o corpo dos ventinhos com TNT40 

nas cores rosa (Agatha), amarelo (Theo) e lilás (Enzo). 

 

Figuras 228, 229 e 230: Os ventinhos frente e verso 

   
              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, há um ventinho cilíndrico, coberto com TNT lilás e preenchido 
com material acrilon que permite que ele fique abaulado. Em uma das extremidades, há olhos e boca 
e, na outra, uma rabiola com fitas de TNT da mesma cor do corpo. Na segunda, há dois ventinhos 
com a mesma estrutura: um amarelo e outra cor de rosa. O ventinho cor de rosa tem um enfeite , 
acima dos olhos. Na terceira, há uma página de fundo azul, na parte superior duas nuvens 
arredondadas, espessas, na cor branca. Abaixo das nuvens, três pequenos quadrados brancos de 
velcro. Abaixo, os três ventinhos de costas com um quadrinho de velcro do lado oposto aos olhos.  

 
 
  As demais páginas foram sendo produzidas seguindo os layouts pré-

estabelecidos. À medida que tudo ia ficando pronto, as ilustrações táteis41 foram 

tomando forma e, assim, depois de várias sugestões e testes, as páginas definitivas 

ficaram constituídas da seguinte maneira. 

 

Figuras 231 e 232: Capa e bolsa 

  
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

                                                           
40TNT (sigla de "tecido não tecido") é um material semelhante ao tecido,  mas obtido através de 

uma liga de fibras e um polímero geralmente polipropileno (PP) dispostas aleatoriamente e coladas 
por calor ou pressão. 

41Em anexo apresento uma lista com os materiais utilizados na produção das ilustrações táteis que 
foram construídas para a história dos Amigos ventinhos que são: os ventinhos, o céu, as nuvens, a 
chuva, os mapas, o arco-íris, a escola, a professora Nara e o Jardim. 
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AD: Duas fotos coloridas. Na primeira uma página na cor branca. Na parte superior, centralizada o 
título em letras pretas: “Os amigos ventinhos”, abaixo, em braille.  Na segunda, há uma espiral que 
separa a folha da esquerda e da direita. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas sobre 
fundo branco, há um texto. Abaixo deste, há um texto em braille. Na folha da direita, há uma bolsa 
marrom na forma de um envelope.  
 
 

Após a capa, optamos por colocar um texto explicativo sobre a pesquisa e 

uma bolsa confeccionada em TNT na cor marrom para que as crianças guardassem 

os ventinhos, a boneca, o CD do audiolivro, um cata-vento em miniatura e três 

canudos coloridos que foram presentes da pesquisadora para as crianças.  O cata-

vento representava uma lembrança do encontro com os responsáveis, os canudos. a 

possibilidade de as crianças criarem o vento e utilizá-lo nos ventinhos, soprando 

suas caudas. 

 

Figuras 233, 234 e 235: A bolsa, os elementos na bolsa e expostos para serem 
tocados 

   
             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, há uma bolsa quadrada marrom na forma de envelope com 
uma abertura na parte superior. Na segunda, há uma bonequinha, um ventinho e um cata-vento na 
abertura superior da bolsa. Na terceira, estão os três ventinhos, uma boneca, três canudos, um cata-
vento, um globo tátil e um CD sobre uma mesa.  

 
 

A bolsa foi um artefato importante não só para guardar os materiais, mas 

também na aprendizagem do manuseio do livro como um todo, no momento em que 

eles necessitavam conhecer toda a dinâmica do livro para contar a história. 

Na contracapa constam as informações dos autores, das ilustradoras e a 

responsável pela transcrição do material em tinta para o braille. A transcrição é feita 
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através de um programa de computação, o Braille Fácil42, sendo possível a 

transformação do texto em tinta para os pontos em braille e também a impressão em 

grande quantidade. 

 

Figura 236: Contracapa 

 
                                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 
AD: Foto colorida da contracapa do livro “Os amigos ventinhos“.  Há uma espiral que separa a folha 
da esquerda e da direita. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas sobre fundo branco, 
há um texto em tinta. Na folha da direita, um  texto em braille. 

 

A primeira página foi a mais simples, no sentido de não apresentar muitos 

elementos, evitando, assim, o excesso de detalhes.  

 

 

Figura 237: Primeira página 

 

                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 

                                                           
42O programa Braille Fácil, criado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),  permite 

que a criação de uma impressão braille seja uma tarefa muito rápida e fácil, que possa ser realizada 
com um mínimo de conhecimento da codificação braille. O texto pode ser digitado diretamente 
no Braille Fácil ou importado a partir de um editor de textos convencional.  
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AD: Foto colorida de página número 1 do livro “Os amigos ventinhos“. Há uma espiral que separa a 
folha da esquerda, branca e da direita, azul. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas, há 
um texto e, abaixo dele, há um texto em braille. Na parte superior, da folha da direita, duas nuvens 
espessas na cor branca. Abaixo delas, estão pendurados os três ventinhos: lilás, amarelo e cor de 
rosa. 
 
 

Na segunda página, já inserimos o mapa do mundo que, no livro final, foi 

construído na versão mapa tátil, e também as gotas de chuva que, na história, eram 

um fenômeno importante.    

 

Figura 238: Segunda página  

 
                        Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida de página número 2 do livro “Os amigos ventinhos“.  Há uma espiral que separa a 
folha da esquerda, branca e da direita, azul. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas, há 
um texto, abaixo deste, há um texto em braille. Na parte superior, da folha da direita, duas nuvens 
brancas. Partem das nuvens gotas de chuva. Na parte inferior da folha, abaixo das gotas, um globo 
terrestre branco com os continentes desenhados com lápis preto. O ventinho amarelo está próximo 
às gotas de chuva.  
 

 

Já na terceira página, incluímos o mapa múndi que nos possibilitou trabalhar 

com todos os continentes, com  diferentes texturas e cores. Todos os mapas que 

estão no livro são componentes novos para as crianças, já que nunca haviam tido 

contato com mapas táteis ou algo parecido. 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

Figura 239: Terceira página 

 
                          Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida de página número 3 do livro “Os amigos ventinho”.  Há uma espiral que separa a 
folha da esquerda e da direita. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas, há um texto e,  
abaixo deste, há um texto em braille. Na parte superior, da folha da direita, há duas nuvens brancas. 
Abaixo delas, um planisfério com continentes nas cores: cor de rosa, cor de laranja, verde, vermelho, 
amarelo e marrom. Um ventinho lilás está próximo ao planisfério com os continentes.   

 
Na quarta página, inserimos o arco-íris que a professora Luciana Barros 

trouxe como um elemento para ativar a curiosidade das crianças, pois nenhuma 

delas conhecia o arco-íris e sua história. Na ilustração final, foram usadas as cores 

originais com diferentes texturas.  

Figura 240: Quarta página  

 
                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida de página número 4 do livro “Os amigos ventinhos”.  Há uma espiral que separa a 
folha da esquerda e da direita. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas, há um texto e, 
abaixo deste, há um texto em braille. Na parte superior da folha da direita, há um arco íris, em forma 
de um guarda-chuva, nas cores: vermelho, cor de laranja, amarelo, verde, azul e roxo.  Em cada 
extremidade do arco-íris, há uma nuvem branca. Abaixo das nuvens, os três ventinhos: lilás, amarelo 
e cor de rosa. 
 
 

Já na última página, foi preciso avaliar a proporção do tamanho da escola em 

relação à boneca que representava a professora Nara. A princípio, precisávamos 

encontrar uma boneca que tivesse um tamanho entre 7 e 10 cm. A partir da 
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construção da boneca final43 pela professora Ana Lúcia Lopes, no tamanho de 7cm, 

com detalhes dos olhos, boca, cabelos e roupa, concluímos que a escola teria 10 cm 

para manter uma proporção em relação à  boneca. Também optamos em trabalhar 

com diferentes texturas e cores na escola, não necessitando inserir a palavra escola 

na parte tátil. O jardim do livro faz referência ao gramado que está localizado na 

frente do IBC. 

 

    Figuras 241 e 242: Quinta página e a boneca final 

          
      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas. A primeira apresenta a página número 5 do livro “Os amigos ventinhos”. Há 
uma espiral que separa a folha da esquerda e da direita. Na parte superior da folha esquerda, em 
letras pretas, há um texto e, abaixo deste, em braille.  Na folha da direita, há uma casa branca com 
contornos na cor preta: casa quadrada com porta retangular e telhado em forma de triângulo. À 
esquerda da casa, uma boneca branca com chapéu e roupa colorida. Na segunda foto, uma boneca 
branca, com cabelos pretos lisos e compridos. Ela está com laço cor de rosa no pescoço e vestido 
rosa. 

 
Após a última página da história, ainda restaram algumas páginas em branco. 

Nessa página, fiz agradecimentos às crianças que construíram o livro e às 

professoras da turma. Na outra página, deixei um recado de inspiração para as 

crianças escreverem outras histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43A primeira boneca utilizada não permaneceu no material porque não foi feita em número suficiente para 

todos os livros. 
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Figura 243: Os agradecimentos 

 
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida de página dos agradecimentos do livro “Os amigos ventinhos”  Há uma espiral que 
separa a folha da esquerda e da direita. Na parte superior da folha esquerda, em letras pretas, há um 
texto e, abaixo deste, há um texto em braille. O mesmo acontece na folha da direita.  
 
      Todo o processo de produção das ilustrações táteis e do corpo do livro foi 

feito com antecedência e todo o material em partes, para serem montados nas 

páginas nos encontros com as crianças. O material foi apresentado para a comissão 

do livro tátil para uma avaliação de cada ilustração, sendo feitas algumas 

modificações e mudanças em algumas texturas ou cores. Em seguida, construímos 

todas as ilustrações e elementos que seriam inseridos nas páginas.  Os textos em 

tinta foram incluídos pela pesquisadora na parte superior e o braille logo abaixo,  

facilitando a inserção e a leitura do braille pelas crianças. 

 

 Figuras 244, 245 e 246: Colocação do texto em tinta e do céu na página, produção 
dos materiais táteis 

          
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, a pesquisadora Luciana Arruda está sentada em frente a uma 
mesa. Ela cola um texto em tinta sobre uma folha branca. Na segunda, ela apoia as duas mãos sobre 
uma folha azul. Na terceira, uma mesa repleta de materiais: as nuvens, a escola, o jardim as flores do 
livro tátil, tesouras, colas e réguas. 
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      No primeiro encontro com as crianças para a construção do livro, iniciamos 

com a explicação sobre a capa e a contracapa e a sua montagem. A pesquisadora: - 

Na capa do livro, tem o título e na contracapa de todo livro tem o nome da pessoa ou 

pessoas que construíram a história e também quem fez as imagens das histórias. 

Vocês sabem que nos livros em tinta tem imagens? Theo: - Sim. Enzo: - Sim. 

Continuo: - Lembram-se dos livros táteis, eles tinham as histórias em braille de um 

lado e as imagens do outro lado da página? Enzo: - Sim. Informo: - O nosso livro 

será a mesma coisa. Continuo: - Vocês são os autores do livro, (leio o nome 

completo de cada um) estão corretos os nomes? Theo: - Correto. Continuo: - Porque 

vocês são as crianças que construíram a história, está bom? Theo: - Tá bom. As 

ilustrações do livro que são os desenhos que precisam estar na história para que 

possamos entender melhor. Quem irá fazer será a tia Lu Barros, tia Lu Arruda, a tia 

Mara, que também trabalha aqui na escola, e a tia Nara, a professora de vocês.  

Juntas pensamos nas imagens e iremos fazer para colocar no livro. 

 

Figura 247: As informações 

      
                                 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida da sala de aula da turma 101 com as carteiras uma de frente para a outra. Sobre 
elas, livros e uns brinquedos.  À esquerda, os alunos Theo e Enzo. Theo está em pé de frente para a 
aluna Geovana que está com a cabeça sobre a carteira e os braços esticados na lateral. Com a mão 
direita, ela segura um brinquedo.  
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Figuras 248, 249 e 250: O braille na contracapa 

   
                 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras escolares em sala de aula da turma 101. Na primeira, 
a pesquisadora Luciana Arruda está atrás do aluno Enzo. Ele apoia as mãos sobre um texto em 
braille e a pesquisadora coloca as mãos dela sobre as dele. Na segunda, a professora Nara está 
sentada ao lado da aluna Agatha. A aluna está com a mão esquerda no rosto e com a mão direita 
toca uma folha de um caderno. A professora Nara apoia a mão esquerda dela sobre o braço direito 
da aluna. Na terceira, a pesquisadora está atrás do aluno Theo. Ele está com as mãos sobre um texto 
em braille. A pesquisadora apoia as mãos sobre as mãos do aluno.  
 
 

- Outra parte que também é muito importante é a transcrição com a tia 

Daniela. O que é a transcrição? Theo: - Quem é ela? Respondo: - Ela trabalha no 

DED. Ela vai passar tudo o que a tia Lu Arruda escreveu em tinta para o braille, para 

vocês lerem depois. Ela usa um programa no computador chamado Braille Fácil. 

Vocês já ouviram falar? Theo: - Nunca. Confirmo: - Agora vocês já sabem. Isso tudo 

estará na contracapa do livro. 

      No segundo encontro, montamos a primeira página do livro com a 

apresentação do céu, das nuvens e dos ventinhos. Estavam presentes Geovana, 

Enzo e Theo, Agatha não estava presente. Um acontecimento marcante, na ocasião,  

foi o fato de ser  o primeiro dia em que  Theo foi com o seu relógio de pulso que 

falava a hora.  Ele e Enzo estavam descobrindo a possibilidade de controle da 

atividade por conta da hora do recreio.  

 Pesquisadora: - Enzo, vamos colar usando os dedinhos fora dos pontos 

braille. Enzo: - Tô passando a cola. Theo: - Enzo, o meu tá 8h55min e o seu? 

Informo: - Enzo, olha como ficou a página:  em cima está o texto em tinta e embaixo 

o texto em braille. Enzo: - Tá. Continuo: - Theo, a mesma coisa na sua página. Tá 

bom? Theo: - Tá. Continuo: - Vocês observaram que a outra página é fofinha, 
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porque é onde os ventinhos ficam no livro? Theo: - Na primeira página. Respondo: - 

Sim. Continuo: - Mas onde os ventinhos ficam na terra ou no céu? Theo: - No céu. 

Confirmo: - A tia Lu Arruda colocou esse negócio fofinho como se fosse o céu, é 

azul. Quando a gente olha para o céu, ele é azul. Professora Nara: - É azul. 

Pergunto: - No céu, além dos ventinhos, tem o quê? Theo: - Avião. Enzo: - O avião 

vai pegar os ventinhos. Theo: - Atropelar não!! Enzo: - E o céu azul tem sol. 

Confirmo: Isso, tem o sol. Tem avião, tem sol. Mas, na nossa história, o que vai 

aparecer além dos ventinhos, no céu? Professora Nara: - Quando não está sol? 

Enzo: - Chuva, trovão. Vibramos: - Isso!!!! Professora Nara: - Como é que começa a 

formar a chuva, que fica carregado? Theo: - A nuvem. Confirmo: - Isso!!! Parabéns!!! 

 

    Figuras 251, 252 e 253: Montagem da primeira página 

               
              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, a mão direita do aluno Enzo toca a borda de uma folha azul. Na 
segunda, as mãos do aluno Theo estão apoiadas sobre um texto em braille. A pesquisadora coloca a 
mão direita sobre a mão direita do aluno. Na terceira, as mãos da aluna Geovana tocam uma nuvem 
branca espessa sobre uma folha azul. A professora Nara coloca as mãos dela sobre as da Geovana.  
 

Informo: - Olha como são fofas as nuvens (entrego para cada criança duas 

nuvens) Enzo: - Eu gostei dessa nuvem fofinha. Pergunto: - Onde é que iremos 

colocar as nuvens? Lá em cima da página? Enzo: - Sim. Nesse momento, auxilio os 

meninos na colocação das nuvens nas páginas e a professora Nara fica com 

Geovana, também fixando as nuvens na página. Theo: - Enzo, o meu está 8h59min 

e o seu? Nesse momento, Enzo está colando a nuvem. Enzo: - A mesma hora do 

seu. Enzo fala sobre as nuvens. Enzo: -As nuvens têm quantos anos? Respondo: - 

Eu não sei. Temos que pensar quantos anos as nuvens têm. Mas as nuvens estarão 

em todas as páginas do livro.  Enzo: - Ela tem 9 anos. Pergunto: - 9 anos? Enzo: - A 

primeira nuvem tem 9 anos a outra tem 11 anos. Theo: - A minha tem 6 anos e a 

segunda tem 15 anos. Exclamo: - Nossa!!!! Essas nuvens estão velhas, será que 
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elas já fizeram muitas chuvas? Silêncio. Nesse momento, eles ficam 

simultaneamente ouvindo os relógios. 

 

Figuras 254, 255 e 256: Página um 

              
             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de carteiras na sala de aula da turma 101. Sobre as carteiras, há uma folha 
azul com duas nuvens espessas na cor branca sobre elas.  Na primeira, o aluno Enzo toca as duas 
nuvens. Na segunda, a pesquisadora está atrás do aluno Theo. As mãos dela estão sobrepostas às 
mãos dele, que estão sobre uma das nuvens. Na terceira, a pesquisadora está atrás do aluno Enzo. 
Ele toca nos ventinhos amarelo, lilás e cor de rosa que estão no interior de uma caixa. Embaixo da 
caixa, duas nuvens sobre uma um afolha azul.  

 

      Apresento os ventinhos para as crianças e informo de todas as características 

com relação à cor, o tamanho deles conforme a idade, os rabinhos dos ventinhos. 

Explico também a dinâmica do livro, esclarecendo que eles iriam colocar os 

ventinhos na história.  Como eles apareciam em quase todas as páginas, comentei 

sobre cada uma  até a última. Informei que tínhamos escolhido fazer um ventinho de 

cada. Assim, eles sairiam da primeira página e seriam colocados nas outras 

páginas, através de velcros que foram inseridos no material. Falamos também do 

formato da boca dos ventinhos simulando um sopro e sobre a bolsa que seria 

colocada no início do livro para guardar os ventinhos e os outros elementos que 

formavam o livro. 

 

Figuras 257, 258 e 259: Página um 

   
         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras em sala de aula. Em cada carteira, há uma folha na 
cor azul com duas nuvens espessas na cor branca na parte superior. Abaixo, três quadradinhos 
brancos com velcro e os ventinhos: amarelo, cor de rosa e lilás. Na primeira, a aluna Geovana está 
no colo da professora Nara. A professora Nara e a aluna Geovana tocam no ventinho cor de rosa. Na 
segunda, o aluno Enzo encaixa o ventinho cor de rosa no terceiro velcro que está vazio. Nos dois 
primeiros estão os ventinhos lilás e amarelo. Na terceira, o aluno Theo também encaixa o ventinho 
cor de rosa no terceiro velcro vazio. Os dois primeiros também estão ocupados. 
 

      Todo o processo de fixação dos ventinhos foi realizado com cada criança e 

com todo apoio necessário, sempre procurando a autonomia deles, para que, no 

futuro, eles possam contar essa história tendo domínio de todos os elementos e de 

todo o processo. Solicito: - Sua primeira página está pronta, pode tirar os ventinhos 

para você ver como funciona, pode puxar, Enzo. Enzo: - Os ventinhos estão voando. 

Respondo: - Estão voando.  Todos no céu. Continuo: - Theo, pode tirar os ventinhos 

e depois colocar no lugar. Deixa o ventinho Enzo preso e depois coloca o seu no 

lugar certo. Theo: - Tá. A professora Nara realiza todos os procedimentos de 

montagem da página com Geovana. 

      No final do encontro, pergunto para os meninos sobre essa primeira página. 

Pergunto: - O que vocês acharam da primeira página do livro? A gente abre e de um 

lado tem a história e do outro lado os ventinhos. Deixa eu abrir a página do livro 

Enzo.  (sorrindo). Enzo: - 9h23min? Theo: - É. Continuo: - Vocês gostaram? (Eles 

estão apertando os botões dos relógios para saberem da hora). Enzo: - Theo, você 

sabia que não vai dar tempo pra gente brincar de casa? Theo: - Na mesa pequena? 

Atrapalho a conversa: - Poxa, gente, eu sei que vocês estão com relógio novo e 

felizes, mas a tia Lu Arruda gostaria de saber do livro. Theo: - Foi muito legal. 

Pergunto: - O livro está aprovado? Theo: - Tá aprovado. Continuo: - E você, Enzo? 

Enzo: - Gostei. 

      O terceiro encontro foi para a montagem das páginas dois e três do livro. 

Nesse dia, estavam presentes Geovana, Agatha, Theo e Enzo. Tivemos a ajuda de 

Miguel Fernandes, uma pessoa ligada à minha família, convidado por mim para 

auxiliar na fotografia e filmagem. Agatha iniciou a construção da primeira página com 

a ajuda da professora Nara.  Todos acompanharam Agatha na montagem. Enquanto 

ela fazia com a professora, os meninos montavam novamente a primeira página 

deles para verificar se haviam aprendido de fato. Geovana, nesse dia, não montou o 

seu livro, pois, em alguns horários, estava em atendimento. Informo: - Nós estamos 

esperando a Agatha montar a página dela, falta só colocar os ventinhos, ela já 

colocou as nuvens com a ajuda da tia Nara.  Professora Nara: - Ficou muito lindo. 
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Informo: - Olha,  a página da Agatha ficou pronta. Enzo: - Eu quero ver. Professora 

Nara: - Façam a volta nas carteiras e venham. Theo: - Eu também quero ver.  Enzo: 

- Essa nuvem ficou muito grande, ela tem vinte anos e a outra tem cinco. Pergunto: - 

É? Enzo: - Ela é mais fofinha. Professora Nara: - Vem, Theo, ver a nuvem. Pergunto: 

- Gostaram do livro da Agatha? Theo: - Gostamos. Enzo: - Essa nuvem é grande. 

(colocando a mão nela). Pergunto: - Se ela for muito grande, ela tem mais idade? 

Enzo: - Sim. Ela dá mais chuva no céu da Agatha. Professora Nara: - É verdade. 

Informo: - Na próxima página tem chuva. Enzo: - Aqui vai tá chovendo (pega a mão 

do Theo e coloca sobre a nuvem) mais forte porque ela tem vinte anos. Professora 

Nara: - Não puxa muito a nuvem, para não começar a chover e molhar a sala toda. 

Confirmo: - É verdade. Os meninos juntos tocando na nuvem repetem: Molha!! 

Molha!! Molha!!! Enzo: - Trovão!!(todos sorriem) Theo: - Trovão!!! Os meninos voltam 

para os seus lugares. 

  

Figuras 260 e 261: Página da Agatha 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos em sala de aula. As mesas estão uma de frente para a outra. Na 
primeira, à esquerda, a pesquisadora Luciana Arruda, em pé, e a professora Nara e a aluna Agatha 
sentadas.  Chumaços de algodão, em formato de nuvem, estão sobre a primeira mesa da esquerda. 
À direita, os alunos Enzo e Theo estão sentados. O primeiro toca nos ventinhos que estão abaixo da 
nuvem espessa na cor branca. O segundo toca em uma caixa com material. Na segunda foto, os 
alunos Theo e Enzo estão em pé a aluna Agatha sentada e atrás dele a aluna Geovana no colo da 
professora Nara. Os alunos Theo e Enzo tocam nas nuvens e nos ventinhos que estão no livro.  

 

Professora Nara: - As páginas estão muito bonitas. Confirmo: - É verdade. E 

ainda toda página que os ventinhos aparecerem, eles irão sair de uma página e ir 

para outra. Olha que legal que a nossa história vai ficar. Theo: - E as nuvens? 

Respondo: – As nuvens irão ficar,  tá bom? Theo,  pode tirar o ventinho da sua 

página. Enzo: - Os ventinhos estão voando. Solicito: - Vamos virar a página. Enzo: - 

E as nuvens? Respondo: - As nuvens vão ficar. Enzo vira a página e, surpreso,  fala: 
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- É o céu. Informo: Outro céu. Vamos, Theo,  vira a página do livro. Professora Nara: 

- Um, dois, três e já!!! Confirmo: - Virou! Olha o que tem? Outro céu como o Enzo 

falou. Todo o nosso livro tem céu, porque os ventinhos moram aonde? Theo: - Ô 

gente! Ô gente! Tá começando a chover. Pergunto: - No céu? Por isso, que temos 

que ter céu nas páginas. Theo: - Vai começar a chover. Confirmo: - Vai chover. 

Então, vamos começar fazer a segunda página. A tia Lu Arruda vai ler o texto e 

entregar para vocês (entrego o texto em braille para as crianças, e Enzo tenta ler o 

texto.) Professora Nara:- O Enzo pode ler, porque você já sabe. Enzo: - Já acabei. Li 

tudo. Felicito: - Que legal, Enzo!! Enzo: - As nuvens estão chorando lá na primeira 

página. Respondo: - É porque a chuva está vindo. A tia Lu Arruda fez uma chuva. 

Ela é diferente. Vamos colar o texto primeiro. Vou ajudar o Theo e depois ajudo 

você, Enzo. Enzo: - Tá. A Professora Nara cola o texto de Agatha. Ela pergunta: - O 

que nós vamos colar, tia Lu Arruda? Respondo: - Tia Nara, tem as nuvens, a chuva. 

Professora Nara: - Então, vamos colar as nuvens, Agatha. Enzo: - Colar o quê? 

Respondo: - Colar a nuvem. Enzo: - Tem nuvem de novo? Respondo: - Tem de 

novo.  

 

Figuras 262, 263 e 264: As nuvens 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em sala de aula. As carteiras estão uma frente para a outra. Sobre 
elas, livros abertos com uma folha na cor branca e outra, azul com nuvem branca sobre ela. Na 
primeira, do lado esquerdo, a aluna Geovana está no colo da professora Nara e a aluna Agatha, em 
uma carteira ao lado. A professora Nara coloca as mãos dela sobre a mão esquerda da Geovana que 
toca em uma nuvem.  Na segunda, do lado direito, está a aluna Agatha e, do lado esquerdo, está o 
aluno Theo. Cada um toca em uma nuvem. Na terceira, a pesquisadora Luciana Arruda está atrás do 
aluno Enzo. Ela coloca as mãos sobre as mãos dele que toca um texto em braille.   
 

  Professora Nara: - Vou colocar a Geovana para sentir a nuvem. Aqui, 

Geovana, a nuvem da Agatha. Ah! Que linda. Theo e Enzo também colam as 

nuvens. Informo: - Agora, como vocês disseram lá na história que a nuvem vai levar 

a chuva para todos os países. A tia Lu Arruda fez duas coisas (entrego os mapas 
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para a professora Nara). Professora Nara: - Olha que lindo! Continuo: Um é a parte 

de um globo terrestre que eu trouxe para vocês colocarem nesta página e o outro é 

um mapa múndi que vai ficar na terceira página. Quero que vocês toquem para 

verem se todos os países que vocês falaram vão estar dentro desses continentes 

aqui (as crianças tocam os mapas). Enzo: - É a chuva? Respondo: - Ainda não é a 

chuva. 

 

   Figuras 265, 266 e 267: Página dois 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras escolares na sala de aula da turma 101. Nas duas 
primeiras fotos, sobre as carteiras, há o livro aberto na página dois. Na folha de cor branca da 
esquerda, o texto em tinta e em braille. Na folha de cor azul da direita, duas nuvens espessas na 
parte superior, abaixo, um planisfério azul com continentes em vermelho, amarelo e verde. Na 
primeira foto, o aluno Enzo toca no planisfério. Na segunda, a pesquisadora Luciana Arruda está 
atrás do aluno Theo. Ele toca no planisfério e a pesquisadora apoia as mãos dela sobre as mãos 
dele. Na terceira, a aluna Geovana está no colo da professora Nara. Ela toca no planisfério e a 
professora apoia as mãos dela sobre as mãos da aluna.   
 

Continuo: - Essa textura é o continente americano, essa outra é a Europa e 

essa a África (pego a mão do Enzo e coloco em cada um dos continentes) Enzo: - É 

um país? Respondo: - Os países estão dentro desses continentes. Enzo: - Brasil, 

Europa (ele fala baixinho). Continuo: - Vamos colocar o mapa múndi para mostrar os 

países. E colocando esses países no livro, sabe o que a gente vai ter? Vamos ter as 

gotas de chuva, que a tia Lu Arruda trouxe. Professora Nara canta para a turma: - 

Chove chuva, chove sem parar. 
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Figuras 268, 269 e 270: As gotas de chuva 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, a aluna Geovana está no colo da professora Nara. A professora 
está com algumas gotas de chuva na palma da mão esquerda. Ela segura a mão direita da aluna e a 
passa sobre as gotas de chuvas que estão na outra palma.  Na mesa ao lado, a aluna Agatha está 
próxima de uma folha azul com duas nuvens espessas na cor branca na parte superior. Na segunda, 
a mão da professora Nara toca em algumas gotas de chuva que estão abaixo de duas nuvens 
espessas, na cor branca,  sobre  folha azul. Na terceira, a aluna Geovana está no colo da professora 
Nara. A aluna está com as duas mãos esticadas sobre uma carteira e a professora Nara toca com a 
mão esquerda as gotas de chuva que estão abaixo de duas nuvens espessas sobre folha azul. Ao 
lado, está a aluna Agatha com a cabeça abaixada na mesa. 
 
 

Informo: - Sabe como nós fizemos a chuva? Com cola quente. Professora 

Nara: - Eu nunca tinha visto uma chuva assim. Que linda essa chuva. Enzo: - É 

muita gota de chuva (ele sorrindo). Confirmo: É mesmo, Enzo.  Vou dar mais um 

pouco de gotas de chuva para cada um, e depois vamos colar as gotas. Continuo: 

Tia Nara, essa textura que está na cor azul no mapa é água. Professora Nara: - No 

mundo, no planeta Terra, tem mais água. Coloca a mão no mapa, Theo. Theo: - 

Aonde? Professora Nara: - No crespinho maior. A professora Nara está auxiliando 

Agatha e, ao mesmo tempo, com Geovana no colo.  

 

Figuras 271 e 272: Página dois 

  
                     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos em carteiras escolares na sala de aula da turma 101. Nas fotos, 
sobre as carteiras, há o livro aberto na página dois. Na folha de cor branca da esquerda, o texto em 
tinta e em braille. Na folha de cor azul da direita, na parte superior, duas nuvens, abaixo, um 
planisfério feito de EVA azul com os continentes em amarelo, vermelho e verde. Na primeira foto, em 
destaque, a mão de um dos alunos sobre um ventinho amarelo que está próximo ao planisfério. Mais 
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ao fundo, a mão de outro aluno sobre um texto em braille. Na segunda foto, mãos tocam o planisfério 
e um ventinho amarelo.  
 
 

 Terminei de ajudar Enzo e fui auxiliar Theo explicando a textura da água no 

mapa. Enzo: - Água, ajuda o Theo (Enzo com a mão na textura que representa a 

água). Professora Nara: - Isso, Enzo, esta é a água no mapa. Retomo: Deixa 

explicar para vocês, a Terra, ela é redonda, e nesse mapa só temos a metade dela. 

Enzo: - A Terra é muito pequena. Respondo: - Não, ela precisou ficar pequena para 

colocarmos no livro, mas, na realidade, ela é muito maior. Finalizamos a página 

inserindo o velcro onde seria colocado o ventinho Theo. Enzo: - O meu ventinho não 

vai entrar em nenhum país. Informo: - Enzo, você e Agatha podem passar para a 

outra página. Theo, você também.  

      Na terceira página, iniciamos com a distribuição do texto em braille, Enzo fez 

a leitura do braille enquanto auxiliei Theo na colagem do texto.  Depois as crianças 

encaixaram as nuvens na posição na página e receberam o mapa múndi com todos 

os continentes. 

 

Figuras 273, 274 e 275: Página três 

   
         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras escolares na sala de aula da turma 101. Nas fotos, 
sobre as carteiras, há o livro aberto na página três. Na folha de cor branca da esquerda, o texto em 
tinta e em braille. Na folha de cor azul da direita, na parte superior, duas nuvens, abaixo, um 
planisfério de EVA azul com todos os continentes em diferentes texturas e cores: em amarelo, 
vermelho, verde, branco e marrom. Nas duas primeiras fotos, a pesquisadora Luciana Arruda está 
atrás do aluno Enzo. A pesquisadora coloca as mãos dela sobre as mãos dele. Ele toca o planisfério. 
Na terceira foto, o aluno Enzo segura um ventinho lilás.  
 
      A professora Nara, durante todo o processo, ajudava Agatha na montagem da 

página, apresentava os elementos e solicitava que ela tocasse para sentir as 

texturas, mas ela, na maioria das vezes, recusava. Em certos momentos, Agatha 

esboçava um semblante de alegria para logo depois se fechar. Essa forma de 

linguagem foi como Agatha se expressou no decorrer de toda a pesquisa. 
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Aprendemos a ler cada um de seus movimentos como a sua escolha de 

comunicação. Embora ela não se comunicasse conosco com palavras oralizadas, os 

movimentos de sua pele, de seus olhos, de seu corpo no geral evidenciavam sua 

presença no trabalho. Reconhecemos que as crianças possuem múltiplas 

linguagens e tivemos, a todo momento, um olhar sensível para estabelecer diálogos 

usando essas variadas formas de expressão.  

 

Figuras 276, 277 e 278: Página três 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras escolares na sala de aula da turma 101. Nas fotos, 
sobre as carteiras, há o livro aberto na página três. Na folha de cor branca da esquerda, o texto em 
tinta e em braille. Na folha de cor azul da direita, duas nuvens na parte superior, abaixo, um 
planisfério feito de EVA azul com os continentes em amarelo, vermelho e verde. Na primeira, a 
professora Nara posiciona o planisfério na página, a aluna Agatha toca no ventinho lilás que está ao 
lado do planisfério. Na segunda, a pesquisadora Luciana Arruda está atrás do aluno Theo. A 
pesquisadora coloca as mãos dela sobre as mãos dele. Ele toca no planisfério. Na terceira foto, o 
aluno Theo, toca no planisfério.  
 

     Depois que todos finalizaram a página com o mapa múndi, as crianças 

testaram a posição dos elementos e a identificação do ventinho Enzo e do novo 

mapa. Logo após, apresentei para eles o globo tátil existente no IBC.  

 

Figuras 279 e 280: Globo tátil 

 

  
                       Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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AD:  Duas fotos coloridas com os alunos Theo, Enzo e Agatha e a pesquisadora Luciana Arruda na 
sala de aula da turma 101. Em ambas, a pesquisadora auxilia no toque de um globo terrestre tátil 
com fundo azul e continentes na cor marrom. Na primeira, o aluno Theo toca o globo. Na segunda, o 
aluno Enzo faz o mesmo. 
 
      Esse momento do encontro foi a primeira vez que as crianças estavam 

conhecendo um globo tátil e tendo informações sobre o planeta Terra, algo muito 

novo para elas. Explico: - Eu trouxe esse globo tátil para vocês entenderem que o 

planeta onde nós moramos é redondo. Os meninos tocam no globo, mas Agatha não 

aceita fazer esse movimento. Informo: - Agora, nós iremos para a sala de Geografia. 

Essa sala fica no corredor da segunda fase. Vocês conhecem a segunda fase? Eles 

respondem: - Não. Já na sala de Geografia, apresento para as crianças o globo tátil 

grande com os continentes e oceanos. 

 Explico: - Sabe os mapas que nós colocamos no livro tátil de vocês? A tia Lu 

Arruda teve que reduzir. Teve que fazer o planeta bem pequenininho para caber nas 

páginas do livro, mas, para vocês entenderem como é o nosso planeta, a tia Lu teve 

que levar para a sala de aula um globo terrestre tátil. O globo é como a gente mostra 

da forma que é o nosso planeta. Esse globo terrestre aqui (as crianças estão 

tocando nele) é maior do que foi levado para a sala de aula. Agora, vou mostrar para 

vocês onde fica o Brasil, desse lado aqui (posiciono as mãozinhas sobre o Brasil) 

fica o Brasil, onde fica o Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Theo: - O 

Espírito Santo é onde a minha vó mora. Respondo: - Sim. 

 

Figuras 281, 282 e 283: A sala de Geografia 

   
                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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AD: Três fotos coloridas dos alunos Geovana, Theo, Agatha e Enzo, ao redor de um globo terrestre 
tátil suspenso por um tubo cilíndrico fixo no chão por uma base oval na sala de Geografia.  O globo 
apresenta mares em azul e os continentes nas cores verde e amarelo.  Nas fotos, a professora Nara 
segura a aluna Geovana próximo ao globo tátil. Nas duas primeiras fotos, a pesquisadora observa os 
alunos tocarem o globo e, na terceira, ela coloca as mãos dela sobre as do aluno Enzo que explora o 
globo.  
 

Continuo: - Aqui é a África (apresento no globo) onde ficam muitos países, é 

um continente. Existem outros países nos outros continentes. O Brasil, a Argentina, 

Paraguai e Uruguai são países. Enzo: - Uruguai é a estação de metrô. Confirmo: - 

Isso, mas também é o nome de um país. Vocês entenderam que o nosso planeta é 

redondo e que no livro tátil o planeta Terra teve que ficar pequeno? Theo: - Sim. O 

que vocês mais gostaram nesse globo tátil? Theo: - Bem, a gente mais gostou de 

rodar. Confirmo: - Sim, observei que vocês gostaram de girar o globo, mas tem 

alguma outra coisa? Theo: - Vitória. Exclamo: Ah! Vitória. Você gostaria de saber 

onde fica? Theo: - Sim (posiciono sua mão  no globo).  Professora Nara: - Tia Lu, 

qual  parte do globo tem mais água? Respondo:- Nos oceanos (paro o globo na 

posição do oceano Pacífico), esse aqui é o Pacífico, e tudo é água. Professora Nara: 

- E onde fica aquele lugar que o Theo disse que é muito frio? Respondo: - A 

Antártida? Professora Nara: - É!!! Informo: - Fica examente onde o Enzo está com a 

mão. Professora Nara: - Lá tem muita neve e também é muito frio. Informo: - E na 

parte de cima do planeta também é  muito frio, no Círculo Polar Ártico. E no Brasil 

faz calor ou faz frio? Eles: - Calor. Concluo: - O ventinho Theo enviou para todos 

esses lugares muita chuva na história.  

 

     Figuras 284, 285 e 286: A sala de Geografia 

              
             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas dos alunos Geovana, Agatha, Enzo e Theo ao redor de um globo terrestre 
tátil suspenso por um tubo cilíndrico fixo no chão por uma base oval na sala de Geografia. Na 
primeira foto, a pesquisadora está atrás do aluno Enzo. Ela toca nos braços dele e o posiciona perto 
do globo. Na segunda, a professora Nara está com a aluna Geovana no colo. Ela e os demais alunos 
tocam no globo. Na terceira, os alunos Agatha, Enzo e Theo tocam o globo.  
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      No final do encontro, pergunto para as crianças: - Vocês gostaram dos globos 

táteis? Respondem: - Gostamos. Continuo: - Do globo pequeno ou do grande? 

Theo: - Do grande.  As crianças seguiram para o recreio na companhia da 

professora Nara. 

  No quarto encontro,  foram produzidas as páginas quatro e cinco do livro. 

Estavam presentes: Enzo, Agatha, Theo, Kaio, que chegou com o encontro já 

iniciado,  e Geovana não compareceu. Nesse dia, aproveitei para levar o 

“instrumento do vento” que produz um som muito próximo desse movimento 

atmosférico ao ser movimentado. A proposta era que ele entrasse na narrativa. 

 

 

Figuras 287 e 288: Instrumento do vento  

  
                    Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos. Na primeira, um material cilíndrico de cujo final sai uma mola de ferro comprida e fina 
(instrumento do vento). Na segunda, a pesquisadora Luciana segura o material e balança 
movimentado a mola de ferro. 

 

Informo: - Hoje nós iremos produzir as últimas páginas do livro que é o final 

da nossa história. A tia Lu Arruda trouxe um instrumento bem legal que vocês irão 

gostar. Na semana passada, vocês conheceram o globo terrestre e que ele 

representa o nosso planeta, e nós podemos colocar no nosso livro na forma de 

mapas táteis e também fomos na sala de Geografia no mesmo dia. Outra coisa, a tia 

Lu vai gravar um áudio da leitura da história com a voz de vocês e fazer um 

audiolivro que vai fazer parte do livro. Fiz a leitura da história novamente e expliquei 

cada elemento das páginas que faltavam para serem feitas. Theo: - E por que tem 

braille no livro? Respondo: - Para você ler, exatamente, você ler o braille. Theo: - E 

por que que tem as letras? Respondo: - As letras para as pessoas que enxergam 

lerem  a sua história. Para todo mundo poder ler  o livro de vocês. Continuo a leitura 
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da história.  Na página dois,  utilizo o instrumento do vento. As crianças sorriem e 

ficam ansiosas perguntando. Theo: - Tia Lu Arruda,  que barulho é esse? Enzo: - É 

da chuva? Theo: - Tia Lu,  que barulho é esse? Pergunto: - Advinha? Theo: - O 

trovão. Confirmo: - Isso! Continuo: - Teve raio,  choveu muiito. Olha as gotas de 

chuva no livro de vocês. No livro da Agatha também tem chuva. É muiita chuva. 

Theo: - A gente tá no céu de verdade?  Respondo: - Na história, sim. Pergunto: - 

Enzo gostou? Enzo: - Gostei. 

 Continuo contando a história tentando chegar até a página quatro. Enzo 

interrompe e pede para fazer novamente a chuva, eu repito mais forte. Pergunto: - 

Gostaram da chuva? Enzo: - Gostei. Theo: - Eu queria viver lá no céu de verdade. 

Pergunto: - Gostaria, Theo? Theo: - A gente só foi na sala de Geografia na naquela 

vez, na quinta passada? Respondo: - Sim. Você gostou  da sala? Theo: - Gostei. Ele 

fica em silêncio. Continuo contando a história: - Gente, a chuva passou e chegamos 

na página quatro e o arco-íris vai surgir depois da chuva. As gotas de chuva em 

contato com o sol faz as cores aparecerem no céu. Então,  a gente que enxerga vai 

ver ter essa imagem no céu. Professora Nara: - Sim , tia Lu. Continuo: - A tia Lu 

Arruda fez o arco íris para vocês conhecerem, ele em diferentes texturas e cores. Na 

página quatro,  ele vai aparecer com os ventinhos no céu. Nesse momento,  eu e a 

professora Nara auxiliamos juntas cada criança a montar a página, na colagem dos 

elementos e também do velcro  em cada livro para a inserção dos ventinhos 

embaixo do arco-íris.  

 

Figuras 289, 290 e 291: Página quatro 

   
   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em carteiras escolares na sala de aula da turma 101. Nas fotos, 
sobre as carteiras, há o livro aberto na página quatro. Na folha de cor branca da esquerda, o texto em 
tinta e em braille. Na folha de cor azul da direita, um arco-íris e uma nuvem em cada extremidade 
inferior dele. Na primeira, o aluno Enzo toca na nuvem. Na segunda, a aluna Agatha está perto dos 
três ventinhos: amarelo, lilás e cor de rosa, que estão próximos ao arco-íris. Na terceira, a 
pesquisadora Luciana apoia a mão dela sobre a do aluno Theo enquanto ele toca na nuvem abaixo 
do arco-íris.  
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Explico: - O arco-íris tem essa forma de curvinha que vocês sentiram  e 

podem contar  cada uma delas e sentir cada textura. São sete cores e sete texturas, 

cada uma diferente da outra. A tia Lu Arruda fez com as cores vermelha, laranja, 

amarelo, verde, azul, um outro azul mais escuro e o violeta (as crianças sentiram as 

texturas com a minha ajuda  e da professora Nara). Agora, vocês podem colocar os 

ventinhos no lugar certo na página. Prosseguimos para a última página  e 

apresentamos os elementos que formam a página. Informo: - A última página tem a 

escola, a nuvem, o gramado e a professora. Professora Nara: - Muito lindo. Enzo: - 

É uma planta? Respondo: - É uma florzinha, ela se chama margarida. Theo: - O 

gramado não tem graça.  Professora Nara: - Mas tem as flores e o gramado da 

escola. Theo: - Muito sem graça isso. Pergunto: - Por que você não gostou da 

grama?A sua escola tem grama, você sabia? Theo: - Tem, mas eu acho que não 

tem graça no nosso livro. Insisto: - Na frente da escola tem grama. Theo: - Eu sei. 

Continuo: - Ah! Você sabe. Então, como na sua escola não vai ter grama? Theo: - 

Eu não quero no livro. Informo: - A tia Lu Arruda vai fazer outra página sem a grama, 

mas vai ficar estranho, né. Theo: -Fica feia é com a grama. Professora Nara: - Tudo 

bem, Theo. Vamos continuar. No encontro seguinte,  a página final do livro do Theo 

estava sem a grama e ele ficou muito feliz.  

 

Figuras 292, 293 e 294: Página cinco 

   
                Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas do aluno Theo sentado em uma carteira e da professora Nara de frente para 
ele.  Nas fotos, sobre as carteiras, há um livro aberto na página cinco. Na folha de cor branca da 
esquerda, o texto em tinta e em braille e, na direita, uma folha azul. Na primeira foto, a professora 
Nara toca em um gramado que está na parte inferior e o aluno Theo toca em uma flor do lado direito 
deste.  Na segunda, a pesquisadora Luciana está em pé ao lado do aluno Theo. Eles posicionam a 
casa sobre o gramado.  Na terceira, a professora Nara segura a mão direita do aluno enquanto ele 
toca na porta da casa.   
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Continuamos com a construção da página final  de cada criança. Informo: - 

Enzo, aqui está a sua escola. Olha, tem o telhado com uma textura, a porta  e a 

maçaneta da porta, sua nuvem, o gramado com outra textura. A tia Nara está 

colando a sua escola, pode sentir.  Enzo: - A escola vai abrir às 7h. Pergunto: - A 

sua escola? Enzo: - É. Pergunto: - Você gostou da sua página? Enzo: - Gostei. 

 

 

Figuras 295, 296 e 297: Página cinco 

   
                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas do aluno Enzo sentado em uma carteira na sala de aula. Nas fotos, sobre as 
carteiras, há o livro aberto na página cinco. Na folha de cor branca da esquerda, o texto em tinta e em 
braille e, na da direita, uma folha azul.  Na primeira foto, a pesquisadora Luciana está atrás do aluno 
Enzo. Eles colocam as mãos sobre um gramado que está na parte inferior da folha azul.  Na 
segunda, o mesmo aluno coloca a mão esquerda sobre uma flor que está no canto direito do 
gramado e com a mão direita toca na nuvem branca que está acima do gramado. Na terceira, a 
pesquisadora está atrás do aluno. Eles tocam em uma casa de EVA com telhado triangular.  
 
 

Agatha, embora fosse  auxiliada pela professora e pela pesquisadora, parecia 

não demonstrar interesse no material, permanecendo imóvel na cadeira, mudando, 

às vezes, de  posição. Foi necessário, em alguns momentos, pegar sua mão e 

colocar no material, mas ela logo retirava.  Apesar disso, o movimento conjunto era 

aceito com suavidade por ela.  Assim, esse estar em processo, com as mãos da 

professora, da pesquisadora,  com as mãos dela, era o diálogo daquele momento.  
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 Figuras 298, 299 e 300: Página cinco 

   
                      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da aluna Agatha sentada em uma carteira na sala de aula. Nas fotos, sobre 
as carteiras, há o livro aberto na página cinco. Na folha de cor branca da esquerda, o texto em tinta e 
em braille e, na da direita, uma folha azul.  Na parte superior direita da folha azul, uma nuvem 
espessa na cor branca. Na parte inferior esquerda da folha, uma casa de EVA. Abaixo da casa, um 
gramado verde com flores no canto direito. Nas fotos, a pesquisadora está em pé, ao lado da aluna.  
Na primeira foto, a pesquisadora cola o texto em braille sobre a folha branca.  Na segunda, ela cola a 
casa acima do gramado. Na terceira, a pesquisadora cola a nuvem no canto superior da folha azul.  
 

Pergunto: - Gente, essa nossa página está faltando alguma coisa? O que 

vocês acham? Theo: - Nada. Pergunto: - Nada? Tem certeza? E a professora Nara? 

Theo: - É, a tia Nara. Informo: - A tia Nara será uma boneca muito bonita que  vou 

trazer no próximo encontro.  

 

       Figuras 301, 302 e 303: O som do vento 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da pesquisadora Luciana Arruda e os alunos em carteiras na sala de aula da 
turma 101. Nas duas primeiras fotos, a pesquisadora está atrás dos alunos Agatha e Theo, 
respectivamente. A pesquisadora coloca a mão esquerda sobre a mão esquerda dos alunos e, com a 
outra mão, segura um objeto cilíndrico. Em uma das extremidades, sai uma mola de ferro comprida e 
fina (instrumento do vento). Na segunda foto, a pesquisadora segura a mão do aluno Theo. Ambos 
balançam o objeto.  Na terceira foto, a pesquisadora está ao lado do aluno Enzo. Ele segura o objeto 
cilíndrico próximo ao rosto com a mão direita e com a mão esquerda passa sobre a mola de ferro.  
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      Cada uma das crianças usou o instrumento do vento, querendo saber  como 

funcionava.  Por segurança, eu os ajudei para que ninguém se machucasse. Agatha 

esboçou um sorriso demonstrando que também estava gostando. No final, os 

meninos pediram para usar novamente o instumento do vento. Theo: - Faz chuvona,  

Enzo. Informo: - A tia Lu Arruda vai fazer um pouco forte, mas tem que ter cuidado 

para não se machucar. Enzo: - São 8h50min  Exclamo: - Já! Theo: - 8h49min.  Enzo: 

- Agora é Educação Física. Esse relógio! 

O resultado final das ilustrações táteis teve aceitação por parte das crianças 

que aprovaram as texturas. O jardim foi retirado do livro do Theo,  permanecendo  

nos demais livros. A seguir,   as ilustrações táteis do livro. 

 

 

Figuras 304, 305, 306, 307 e 308: As ilustrações do livro 

   

  
                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Cinco fotos coloridas de ilustrações das páginas do livro da turma 101. Na primeira página, há 
duas nuvens espessas na cor branca na parte superior de uma folha azul. Abaixo,  três ventinhos 
cilíndricos  feitos com TNT (amarelo, lilás e cor de rosa)  e preenchido com material de acrilon que 
permite que eles fiquem abaulados. Em uma das extremidades dos ventinhos, há olhos e boca e, na 
outra, uma rabiola com fitas da mesma cor do corpo. Na segunda página, duas nuvens espessas na 
cor branca, abaixo, gotas de chuva e um planisfério com três  continentes com textura. Ao lado 
direito, um ventinho amarelo. Na terceira página, uma nuvem espessa na cor branca, abaixo um 
planisfério com todos os continentes em diferentes texturas e cores:amarelo, vermelho e verde, 
branco, marrom  e, à esquerda, um ventinho lillás. A quarta página, na parte superior de uma folha 
azul, tem um arco-íris nas cores: vermelho, cor de laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e 
lilás. Há uma nuvem branca espessa em cada extremidade inferior do arco-íris. Abaixo das nuvens, 
três ventinhos: um lilás, um amarelo e um ventinho cor de rosa. A quinta página, uma nuvem à direita 
e a esquerda, uma casa cor creme com telhado triangular verde porta retangular azul.   Em pé, sobre 
o gramado verde, ao lado da casa, uma boneca com cabelos pretos e lisos com vestido rosa. Há 
duas flores no canto direito do gramado. 
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No dia seguinte,  realizamos a gravação do áudio do livro com as vozes das 

crianças no celular para a produção do audiolivro.  Somente Enzo e Theo gravaram, 

com   a participação também  da professora Nara. Explicamos como o livro que eles 

construíram se transformaria em um CD que estaria no livro no dia do lançamento.  

Os meninos, a princípio,  ficaram nervosos, mas depois gostaram da atividade. 

Entramos em contato com  o Livro Falado44, que faz parte do Departamento 

Técnico-Especializado (DTE), integrando a produção de material especializado, 

onde são produzidos os audiolivros no IBC. A professora Nadir Machado 

prontamente nos atendeu, dando informações de como realizar a gravação em sala 

de aula. Porém, o resultado não foi satisfatório para ser utilizado na produção do 

CD, devido à quantidade de ruídos comprometendo a qualidade  final do material. 

      Assim, a professora Nadir fez o convite para a turma realizar a gravação do 

áudio no estúdio do Livro Falado.  Todos ficaram muito felizes e prontamente 

aceitaram. Mais uma vez, uma grande oportunidade de as crianças conhecerem 

outro lugar no IBC, pois o Livro Falado está localizado dentro da Imprensa Braille 

onde são produzidos os livros em braille e também os materiais didáticos táteis.  

       No dia da gravação, estavam presentes na turma Agatha, Enzo, Theo, Kaio e 

Ester45, que só participou desse encontro.  O nosso deslocamento da sala de aula 

até a Imprensa já foi um acontecimento com tantas informações sobre esse lugar. 

Ao chegar, foram recebidos pela professora Nadir Machado e Grasielle Fonseca que 

explicaram  para as crianças o que é um audiolivro e como ele é produzido. Foi 

realizada uma apresentação do audiolivro “A Bela Adormecida” para as crianças. 

Grasielle: - O que acontece com a princesa da história? Ela dorme, ela 

acorda? Silêncio. Professora Nara: - O que acontece com a princesa? Enzo: - Se 

espetou. Professora Nara: - Isso. Grasielle: - E depois que o dedo espetou? Enzo: - 

Dormiu.   Grasielle: - E como ela acorda?O que o príncipe faz com ela, para ela 

acordar? Ester: - Um beijo. Enzo: - Beijo. Grasielle: - Ah!  Sim. Ela acorda e depois? 

Silêncio. Professora Nara: - O que acontece com eles? Enzo: - Eles casam. 

                                                           
44 O audiolivro é um instrumento valioso de inclusão social, pois permite informação imediata dos 

mais variados temas históricos e contemporâneos. Gravado no formato mp3 em CD, é de fácil 
acondicionamento e manuseio, sendo capaz de atender a um público heterogêneo de ouvintes. O 
Estúdio José Espínola Veiga possui duas salas em funcionamento, com isolamento acústico e 
equipamentos profissionais para uma gravação e edição de qualidade. Fonte: www. ibc.gov.br 

 
45 É uma criança que, por motivos de graves problemas de  saúde,  falta muito à escola.  
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Grasielle: - Eles casam e são felizes? Enzo: - Para sempre. Grasielle: - Isso, aí.  

Então, o livro falado, é um livro uma história contada e gravada.. No caso, nós 

podemos repetir a mesma história, ou seguir para outras histórias que estão no 

mesmo livro. Vocês acharam muito diferente do livro que vocês conhecem? Ester: - 

Achei. 

 

Figuras 309 e 310: Livro Falado 

   

                 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas dos alunos Agatha, Enzo e Theo sentados em cadeiras de rodinha em uma 
sala.  Na segunda, ao fundo, a professora Nara ao lado do aluno Kaio.  
 
 

Professora Nara: - Ontem o Enzo leu um livro, uma historinha, né,  Enzo? 

Enzo: - É. Professora Nara: - Ele leu a história do Gato e o rato, leu no livro em 

braille. Grasielle: - Olha que legal!! Professora Nara: - Com os dedinhos. Enzo: - É. 

Professora Nara: - Hoje é possível fazer essa mesma história gravada em áudio, 

assim como você fez com essa história, né, tia Grasi? Grasielle: - Exatamente. 

Nadir: - Grasi, vamos mostrar os estúdios para eles. Grasielle: - Vamos todos 

conhecer os estúdios? Eles: - Sim. 

 

Figuras 311, 312 e 313: Estúdio de gravação 

   
     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, em primeiro plano, os alunos Ester, Enzo, Theo, Agatha e Kaio, 
ao fundo, a pesquisadora Luciana Arruda e os servidores Grasiellle, Nadir, Cláudio e a professora 
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Nara. Na segunda, em primeiro plano, o aluno Enzo ao fundo, Grasiellle com os alunos Theo e Ester. 
Na terceira, de costas Grasielle com cabelos pretos compridos e lisos e a aluna Ester com uma trança 
até a metade das costas. Ao fundo, a professora Nara, o aluno Kaio e a servidora Nadir. 
 
 

     As crianças gostaram muito de conhecer os estúdios, fizeram perguntas como 

as pessoas realizavam as gravações, tocaram nos microfones e sentiram que a 

acústica daquele lugar era diferente.  A professora Nadir explicou que não poderia 

ocorrer nenhum ruído na hora de gravar.  

As demais crianças saíram dos estúdios e ficaram somente Enzo e Theo para 

fazer a gravação da história. Theo, como estava nervoso, no início,  se recusou a 

falar.  

Theo: - Por que você quer que a gente leia hoje de novo? Nadir: - Para o livro 

ficar bonito. Theo: - Ah! Não. Nadir: É na segunda o lançamento do livro. A gente 

tem que aprontar. Se não estiver pronto, não tem como lançar. Para vocês darem 

autógrafos. E as pessoas irão perguntar que gravou o audiolivro. Theo: - Eu não 

queria ler. Nadir: - Não precisa ler, a tia Lu Arruda fala e você repete. 

 

Figuras 314, 315 e 316: Gravação dos amigos ventinhos 

    
     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de um estúdio de gravação. Nas três fotos, à esquerda, há um microfone 
grande com pedestal. Ao fundo, uma mesa com alguns papeis, um computador, uma caixa de som e 
um mouse sobre ela. Na primeira foto, de costas, o aluno Enzo e a pesquisadora Luciana Arruda ao 
lado dele. Ele está com um fone arredondado sobre as orelhas. Na segunda, de costas, o aluno Theo 
e a servidora Nadir Machado, ao lado dele. Ele usa o fone sobre as orelhas. Na terceira, o aluno Enzo 
está de perfil e ao lado dele a servidora Nadir Machado sorri. Ele está com o fone.  
 

No final da gravação, os meninos ouviram os áudios. Nadir pergunta: - Você 

gostou, Theo? Theo: - Não gostei. (sorrindo) Nadir: - Gostou sim. Está até pulando. 

Falou só para fazer graça. Gostou. Confessa! Confessa!  Que está sendo maneiro 

ter vindo aqui no livro falado. Pergunto: - Tia Nadir, é todo mundo da primeira fase 

que vem aqui no livro falado? Nadir: - Não. Vocês são os artistas que terão o livro 
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gravado aqui. Pergunto: - Gostou, Enzo? Enzo: - Gostei. Nadir: - Enzo,  você está 

gostando de conhecer o livro falado? Enzo: - Tô. 

 

 

Figuras 317 e 318: Os meninos e a sonoplastia 

   
      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
 AD: Duas fotos coloridas de um estúdio de gravação. Na primeira, os alunos Enzo e Theo de perfil.  
Na segunda, uma pessoa segura um objeto cilíndrico comprido colorido (pau de chuva) e a outra 
pessoa segura um material cilíndrico. Em uma das extremidades, sai uma mola de ferro comprida e 
fina (instrumento do vento).  
 
     Após a gravação das crianças e da professora Nara, foram registradas as 

informações iniciais do audiolivro.Também gravamos a sonoplastia que foi inserida 

na história com a utilização do instrumento do vento e com o pau de chuva cedido 

pela professora Nara. Nesse contexto, destacamos que o audiolivro das crianças foi 

o único até o momento com a inserção da sonoplastia,  diferente do livro falado cuja  

principal característica é a leitura fluente da língua,  não sendo  usados efeitos 

sonoros.   

 

       Figuras 319, 320 e 321: O livro falado e CD frente e verso 

             
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas. Na primeira, em pé, em primeiro plano, os alunos Kaio, Theo, Enzo, Agatha 
e Ester. Atrás deles, a pesquisadora Luciana Arruda e os servidores Giselle, Nadir, Cláudio e a 
professora Nara. Na segunda, um CD na cor azul. Na parte superior, duas pequenas nuvens brancas. 
Abaixo delas, três ventinhos: lilás, amarelo e cor de rosa. À esquerda, “CD 1 volume único” e à 
direita, a logo do IBC. Na parte inferior do CD, em letras brancas, o título: “Os Amigos Ventinhos”. Na 
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terceira, uma ficha em tinta e braille na cor branca com as letras em preto: “Os amigos ventinhos”. 
Aghata S. Elias, Enzo Maia S. Farias, Theo Caldas Freire. CD I J MP3. Abaixo o logo do IBC. 
 

      Esse dia foi de uma vivência marcante para as crianças com novas 

descobertas e histórias em um espaço que não faz parte do dia-a-dia delas. A 

alegria de desvendar novos lugares e também do que é feito no IBC para o seu 

benefício  foi diferente  a partir do momento em que elas são os protagonistas da 

história do instituto. O resultado ficou muito bonito com as vozes das crianças que 

construíram a história. 

 No último encontro antes do lançamento do livro, Theo não compareceu à 

escola, mas, no dia anterior, a professora Nara tinha apresentado  para ele a 

boneca, os canudos e o cata-vento que ele receberia junto com o livro no dia do 

lançamento. 

 

Figuras 322 e 323: Theo, a boneca e os canudos 

  
                                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas do aluno Theo sentado em uma carteira na  sala de aula da turma 101.  Na 
primeira, com a mão direita, segura dois canudos e, com a esquerda, cobre a boca. Na segunda, com 
a mão direita, segura dois canudos e, com a esquerda, uma boneca. 
 

      No encontro para finalizar o livro, tivemos a presença da Geovana depois de 

algumas ausências que atrasaram a montagem do seu livro. Nesse dia, a professora 

Nara dedicou total atenção na produção do seu livro  para que ela, que também 

participara da pesquisa, tivesse o seu material. Também estavam presentes Enzo e 

Agatha 
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Figuras 324 e 325: A produção do livro da Geovana 

  
                     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
 
AD: Duas fotos coloridas da aluna Geovana no colo da professora Nara em uma carteira na sala de 
aula. Nas fotos, sobre as carteiras, há um livro aberto. Na folha de cor branca da esquerda, há um 
texto em tinta, abaixo dele, em braille. Na da direita, uma folha azul com um planisfério azul e os 
continentes em cores diferentes.  Nas fotos, a professora coloca as mãos dela sobre as mãos da 
aluna. Na primeira, a aluna toca um planisfério e na segunda, um texto em braille.  
 
 
  Informo: - Nós já terminamos a montagem do livro todo, e hoje estamos 

construindo o livro da Geovana, que é o último. O Enzo está com o dele todo pronto. 

Enzo: - Com os ventinhos? Respondo: - Os ventinhos, a bolsa, os canudos, cata-

vento e a boneca. Agatha também está com o material dela. A professora Nara lê a 

história para a Geovana e as outras crianças. Enzo: - Eu já sei colocar o meu 

ventinho. Respondo: - Já sabe. Que bom!! Vocês podem passar as páginas do livro 

à vontade. Hoje é o dia de vocês usarem ele. Professora Nara: - Pesquisando o que 

está escrito. Pode até ler. Enzo: - Eu mandei dezenove gotas de chuva para a Terra. 

Pergunto: - Você contou quantas gotas de chuva tem no seu livro? Enzo corrigiu: - 

Tem vinte e três gotas de chuva. Nesse momento, Agatha está mexendo no livro, 

Enzo seguindo para a segunda página e Geovana sorrindo ao tocar no mapa. 

 

  Figuras 326 e 327: A produção do livro da Geovana 

  
                              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas da aluna Geovana no colo da professora Nara em uma carteira na sala de 
aula. Nas fotos, sobre as carteiras, há um livro aberto. Na folha de cor branca da esquerda, há um 
texto em tinta, e abaixo dele, em braille. Na direita, uma folha azul. Nas fotos, a professora coloca as 
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mãos dela sobre as mãos da aluna. Na primeira, a aluna toca nos continentes de um planisfério e na 
segunda, um arco-íris. 
 
 
      No momento em que a professora Nara estava explicando as imagens do livro 

para Geovana, Enzo pergunta: - Em que página a Geovana está? Professora Nara: - 

Na terceira página. Enzo: - O ventinho Enzo está voando. (segura o ventinho no ar). 

Professora Nara: - A Geovana está pegando a nuvem. Enzo: - É a tia Nara a 

bonequinha? Respondo: - Sim. É a tia Nara. Enzo aponta a boneca na direção da 

professora Nara que está na sua frente e fala: - Olha aqui você. Professora Nara: - 

Tô eu aí. Enzo: - Você tá na última página. 

 

      Figuras 328, 329 e 330: Agatha e Enzo 

            
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da aluna Agatha e do aluno Enzo em carteiras escolares na sala de aula. Na 
primeira, a aluna Agatha está de frente para um livro aberto. A folha da esquerda é branca e na 
direita há um envelope marrom. A aluna segura um ventinho cor de rosa. Na segunda, o aluno Enzo 
está de frente para o envelope marrom do livro. Ele segura um ventinho lilás. Na terceira, o livro de 
Enzo está aberto na página do arco-íris. Ele levanta a boneca com as duas mãos para o alto.  
 
       

A professora Nara continuava  montando o livro da Geovana e apresentando 

os elementos para ela, Agatha mexendo no livro e a pesquisadora auxiliando Enzo. 

Informo: - Vamos para a última página, podem tirar os ventinhos da página anterior. 

Vamos colocar a bonequinha no lugar dela, na última página? Professora Nara: - 

Está muito lindo. Enzo: - Tem nuvem. O céu. A escola. Professora Nara: - É a 

casinha. 
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     Figuras 331, 332 e 333: As crianças e o livro tátil 

            
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas dos alunos Geovana,  Agatha e  Enzo em carteiras escolares na sala de 
aula. Nas fotos, sobre as carteiras, há um livro aberto. Na folha de cor branca da esquerda, há um 
texto em tinta e, abaixo dele, em braille. Na direita, uma folha azul. Na primeira foto, a aluna Geovana 
está  no colo da professora Nara. A professora coloca as mãos dela sobre as mãos da aluna. A aluna 
toca uma casa de EVA  que está na página azul do livro. Na segunda, a aluna Agatha está de frente 
para um livro aberto. Ela toca nas gotas de chuva que estão abaixo das nuvens. Na terceira, o aluno 
Enzo toca em uma boneca que está ao lado da casa de EVA sobre a folha azul.  
 

     Enquanto ajudava Enzo a usar o cata-vento, Agatha, sozinha, manuseava os 

canudos, retirando-os da bolsa. Informo: - Olha, Enzo,  que legal. Você aprendeu a 

usar o cata-vento. A sua mãozinha tem sempre que ficar virada nessa posição. O 

cata-vento ficará sempre na sua frente quando você assoprar, e vai sentir o cata-

vento girando. 

 

Figura 334: O cata-vento e os canudos 

 
                           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida da sala de aula da turma 101. As carteiras estão uma de frente para a outra, 
ocupam as laterais da sala. À esquerda, a aluna Agatha toca em um livro que está sobre a carteira. À 
direita, a pesquisadora Luciana Arruda está atrás do aluno Enzo. As mãos dela tocam as mãos dele 
que segura um cata-vento.   
 



217 
 

 
 

Continuo: - Acho que a Agatha não viu o cata-vento. Está dentro da bolsa. 

Enzo: - É o mesmo que o meu? Respondo: - É sim. Só muda a cor. O seu é azul e o 

dela é rosa.  Enzo, você está ouvindo o barulho do cata vento dela? Enzo: - Tô. 

 

 

Figuras 335 e 336: Usando o cata-vento 

  
                      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas da sala de aula da turma 101. Na primeira, em primeiro plano, a 
pesquisadora Luciana Arruda e ao lado, a aluna Agatha.  Ambas seguram um pequeno cata-vento. A 
pesquisadora sopra o cata-vento.  Na segunda, a pesquisadora está atrás do aluno Enzo. As mãos 
dela tocam as mãos dele. O aluno sopra em um pequeno cata-vento.  
 
   

Pergunto: - Vamos aprender a usar o livro sozinhos? Enzo: - Sim.  Iniciei a 

leitura da história  e expliquei para as crianças cada detalhe do livro, alternando o 

atendimento entre Agatha e Enzo. Começamos com a capa, a página com a bolsa, a 

contracapa. 

  

Figuras 337, 338 e 339: A bolsa e a contracapa  

   
       Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas dos alunos Enzo e Agatha em carteiras na sala de aula da turma 101. Na 
primeira, Enzo retira do envelope marrom do livro tátil, um objeto. Ao lado do envelope, um ventinho 
amarelo e um lilás.  Na segunda, a pesquisadora Luciana Arruda está atrás da aluna Agatha que está 
com palma da mão sobre o livro. A mão direita da pesquisadora está sobre a mão direita da aluna. Na 
terceira, o aluno Enzo está com as mãos em cima de uma página na cor branca do livro tátil.  
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     Seguimos a história. Na primeira página, Agatha, após o auxílio, começou a 

tocar nos ventinhos e nas nuvens sozinha. Esse movimento seguiu nas outras 

páginas. Na segunda página, onde ocorre a chuva, Enzo utilizou o pau de chuva 

para fazer a sonoplastia durante a leitura. Na terceira página, Agatha aparentou um 

maior interesse no mapa tátil, apesar de manter a mesma postura.  

 

      Figuras 340, 341 e 342: As páginas 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da aluna Agatha  e do aluno Enzo em  carteiras na sala de aula da turma 
101. Nas fotos, sobre as carteiras, há um livro aberto. Na folha de cor branca da esquerda, há um 
texto em tinta, e abaixo dele, em braille. Na direita, uma folha azul. Na primeira foto, a aluna Agatha  
está com as mãos sobre os ventinhos amarelos, cor de rosa e lilás localizados abaixo de duas 
nuvens espessas na cor branca. Na segunda, o aluno Enzo toca com a mão esquerda em gotas de 
chuva que caem sobre um planisferio e com a direita,  ele segura um objeto cilindico comprido (pau 
de chuva) nas cores: azul, vermelho, amarelo. Na terceira, a aluna Agatha, com a mão direita, toca 
em um planisferio  azul, com os continentes em cores diferentes e, com a mão esquerda, cobre os 
olhos.   
 

    Prosseguimos na página do arco-íris em que era  preciso investir mais tempo, 

retomando  cada textura e relacionando a cor de cada faixa do arco-íris. Cada 

criança, de acordo com seu próprio tempo,  tocou  para sentir o material. Importante 

destacar que a largura de cada faixa do arco-íris foi produzida para que 

possibilitasse a percepção do tato das crianças.   

 

    Figuras 343, 344 e 345: Explorando as páginas   

    
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da aluna Agatha e do aluno Enzo em carteiras na sala de aula da turma 101. 
Nas fotos, sobre as carteiras, há um livro aberto. Na folha de cor branca da esquerda, há um texto em 
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tinta e, abaixo dele, em braille. Na direita, uma folha azul. Na primeira foto, a aluna Agatha está com a 
mão direita sobre um arco-íris colorido com uma nuvem em cada extremidade inferior dele e, com a 
mão esquerda, cobre os olhos. Na segunda, a pesquisadora Luciana Arruda está ao lado do aluno 
Enzo. Ela segura a mão direita dele sobre o arco-íris colorido.  Na terceira, o aluno Enzo toca em uma 
boneca que está ao lado da casa.   
 

     Ao final  desse encontro, observamos que o objetivo fora alcançado com o  

resultado final do livro.  A alegria de estarem com o material pronto e a expectativa 

do lançamento em que  os familiares e a comunidade escolar teriam a oportunidade 

de conhecer o livro e tudo que foi construído por eles contagiavam todos.  

 

    Figura 346: Fim da construção do livro 

 
                              Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Foto colorida destaca, em primeiro plano, três livros táteis abertos em diferentes páginas, sobre 
três mesas, uma ao lado da outra. Sentados, ao fundo, a professora Nara com a aluna Geovana no 
colo. O aluno Enzo, a pesquisadora Luciana Arruda e a aluna Agatha.  
 

      O lançamento do livro “Os amigos ventinhos” seria feito em  um pequenique 

para as crianças, seus familiares, as professoras, a pesquisadora e outros 

convidados. Como o término da produção do livro foi próximo à semana de 

comemoração do dia da criança no IBC, a coordenadora da primeira fase, na pessoa 

da professora Luciana Barros, convidou as crianças a lançarem o livro na semana 

da criança na escola, que ocorreria  entre os dias 07 a 10 de outubro de 2019. Além 

disso, propôs que  se fizesse uma exposição com todo o material que seria utilizado 

no lançamento  para as  turmas da primeira fase, dando oportunidade de as crianças 

conhecerem o livro. Sendo assim, ficou estabelecido que o lançamento seria para as 
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mesmas pessoas que já estavam convidadas anteriormente. Segue o convite que foi 

elaborado e entregue aos convidados.  

 

 

 

 

 
 

 
 

Departamento de Educação 
 

 
 
Temos a honra de convidá-lo/a para o lançamento do Livro Tátil “Os amigos 
ventinhos” de autoria da turma 101, no dia 07 de outubro de 2019.  
 
Local:  
Instituto Benjamin Constant 
Av. Pasteur, 350/368. Urca- Rio de Janeiro 
Sala: 207  
 
Horário: 8h30min.  

 
 

 
Atenciosamente, 

 Coordenação da Primeira Fase  
 
 

 

      A professora Nara, atenta ao evento do  lançamento do livro,  buscando  

propiciar às outras crianças algo próximo da vivência  da turma 101 e também 

visando construir um espaço acolhedor para as crianças ventinhos na apresentação,  

propôs a construção de um cenário com algumas ilustrações do livro em formato 

gigante. A princípio,  seria somente a última página da história a servir como cenário, 

mas foi observado que os mapas táteis do livro seriam importantes não só na 

composição, mas para reforçar a pesquisa geográfica com as crianças, além de 
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oferecer aos visitantes um maior conhecimento da história. Outro ponto importante 

foi a altura em que os cenários foram posicionados para um melhor acesso das 

crianças e também a utilização das mesmas texturas do livro na construção do 

cenário. 

 

    Figuras 347, 348 e 349: Cenário do lançamento do livro 

  

 
                                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de uma sala decorada. Na primeira, a porta de entrada está aberta. Na parte 
superior dela, há um suporte na horizontal. Dele, descem, na vertical, fitas coloridas. Na segunda, em 
primeiro plano, quatro quadrados emborrachados nas cores: amarelo, vermelho e verde que formam 
um tapetão quadrado. À esquerda da sala, uma fileira de mesas com diferentes materiais sobre elas. 
Ao fundo, próximo à porta de entrada, sobre uma mesa, um globo pequeno e alguns livros. Ao lado 
da mesa, um globo grande com fundo azul e continentes em amarelo, verde e marrom. Um suporte 
cilíndrico e uma base oval fixa um globo ao chão, dando-lhe sustentação. Na terceira, à esquerda, 
uma mesa com livros e um globo tátil pequeno sobre ela. Ao lado, o globo tátil com pedestal. O tapete 
emborrachado de frente para dois murais grandes na parede. O mural da esquerda tem duas nuvens 
espessas na cor branca na parte superior com pequenas manchas pretas e abaixo delas um 
planisfério de EVA azul com continentes em vermelho, amarelo e verde. No mural da direita, há duas 
nuvens na parte superior; abaixo, um arco-íris colorido com duas nuvens em cada extremidade; 
abaixo uma casa de EVA e um gramado com flores. 
 
 
       A composição do cenário para o dia do lançamento, que permaneceu 

montada  por toda a semana,  iniciava com uma cortina de fitas das cores do arco-

íris colocada estrategicamente na porta de entrada para que as crianças, ao 

entrarem na sala, representassem estar no céu, como no livro. Solicitamos os globos 

táteis à coordenação de Geografia para que também fizesse parte do cenário. Foi 
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inserido um tatame emborrachado para as crianças sentarem e receberem os 

visitantes.  

 

 

Figuras 350 e 351: Cenário do lançamento do livro 

   
                       Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas. A primeira apresenta, à esquerda, um tapetão emborrachado. Atrás dele, 
um mural grande com duas nuvens na parte superior; abaixo, um arco-íris colorido com duas nuvens 
em cada extremidade; abaixo uma casa de EVA e um gramado com flores. Na parede da direita, há 
duas nuvens espessas na cor branca na parte superior e abaixo delas um planisfério de EVA azul 
com continentes em vermelho e amarelo, verde, branco e marrom. Na segunda, sobre uma mesa, os 
três ventinhos grandes: amarelo, lilás e cor de rosa. 
 

Os ventinhos foram produzidos em tamanho grande como almofadas para circular 

entre os três painéis e serem utilizados na hora da contação da história. Todo o 

contraste de cores empregado nas ilustrações táteis do livro também estava 

presente no cenário atendendo aos alunos com baixa visão. 

 

                   Figuras 352, 353 e 354: Cenário do lançamento do livro 

    
                                          Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de murais grandes na parede. No primeiro, há nuvens espessas na cor 
branca com manchas pretas no interior delas. Abaixo, gotas de chuva caem sobre um planisfério em 
EVA na cor azul com continentes em vermelho, amarelo e verde. No segundo, há nuvens espessas 
na parte superior. Abaixo, um arco-íris colorido, na forma de um guarda-chuva aberto. Em cada ponta 
do arco- íris, há uma nuvem espessa na cor branca. Abaixo, uma casa quadrada com telhado em 
forma de um triângulo e porta retangular. No chão há pequenas flores espalhadas sobre um gramado 
verde. Na parte superior do terceiro mural, há duas nuvens brancas e espessas. Abaixo, um 
planisfério em EVA com fundo azul e continentes em vermelho, amarelo, verde, branco e marrom.   
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      Três painéis existentes no cenário representavam as seguintes páginas: a 

página dois estava representada no primeiro painel  com as nuvens e a chuva feita 

com o mesmo material do livro e o mapa múndi; o segundo, representando uma 

junção das páginas quatro e cinco, continha as nuvens, o arco-íris, a escola e o 

jardim. O terceiro painel representava a página três com um mapa dos continentes 

após a chuva. 

 

 

Figuras 355, 356 e 357: Os livros e os elementos da história 

  
                   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de materiais sobre uma mesa. Na primeira, em primeiro plano, um livro da 
turma 101, aberto.  Ao fundo, cinco dois livros fechados. Na segunda, em primeiro plano, um livro 
fechado, um cata-vento, três canudos, um ventinho lilás, um cor de rosa e um amarelo e uma boneca. 
Ao fundo, um livro, um CD e um globo terrestre tátil.  
 
 
 
 

Figuras 358, 359 e 360: Os elementos que acompanham a história 

      

 
                                             Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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AD: Três fotos coloridas de materiais sobre uma mesa. Na primeira, um livro tátil da turma 101, 
aberto. Ao lado, os materiais: um ventinho lilás, um na cor de rosa e um amarelo e uma boneca, um 
CD, canudos, um cata-vento, uma caixa na cor marrom e um globo terrestre tátil. Na segunda, um 
objeto comprido cilíndrico (pau de chuva) com cada parte pintada de uma cor: verde, vermelho, lilás, 
amarelo, vermelho e a azul. Ao lado dele, um objeto cilíndrico de cujo final sai uma mola de ferro 
comprida e fina (instrumento do vento). Na terceira, um CD, três canudos e uma cata-vento na cor 
azul.  
 
      Como fora sugerido pela coordenadora, organizou-se  uma mostra para expor 

os elementos da história: os livros táteis, o globo terrestre, os ventinhos, o audiolivro, 

o cata-vento, os canudos, o pau de chuva, o instrumento do vento e a caixa onde os 

livros foram guardados no final do evento, proporcionando a todos que estiveram na 

exposição conhecer todo o material da história. 

      A manhã do dia 07 de outubro foi emocionante para todos que 

acompanhavam o lançamento do livro tátil “Os amigos ventinhos”. Com os 

convidados presentes, iniciamos com a apresentação da pesquisa que levou à 

produção do livro tátil. 

 

Figuras 361 e 362: Os autores 

           
           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos e professores sentados sobre um tapetão emborrachado de 
costas para dois murais. No primeiro, à esquerda, há parte de um planisfério azul. No segundo, à 
direita, há um arco-íris com duas nuvens em cada extremidade; abaixo, uma casa e um gramado. Na 
primeira foto, a pesquisadora Luciana e a professora Nara e os alunos Enzo, Theo e Agatha. Na 
segunda, os alunos Enzo, Theo, Agatha e Layssa, as professoras Luciana Barros, Nara e a 
pesquisadora Luciana Arruda.   
 

Início: - Bom dia a todos. Hoje estamos aqui para o lançamento do livro “Os 

amigos ventinhos”, da turma 101, de autoria de Agatha, Enzo e Theo (aplausos). 

Esse livro foi construído a partir de encontros sobre o vento que fizemos com a 

turma. Eu sou aluna da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense – UFF. A minha pesquisa de doutorado é sobre Geografia com as 

crianças, trabalhando com elas o conceito de paisagem.  E como surgiu o vento na 
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pesquisa? No nosso primeiro encontro, os meninos já começaram a falar do metrô 

de que eles gostavam muito. E era a história do metrô o tempo todo, as estações e 

depois veio o vento. E como é que surge o vento no metrô? A partir do quê?  

Começamos com os encontros. Saímos da sala de aula à procura do vento na 

escola e para outras atividades com história e audiodescrição. Isso tudo culminou 

com a construção do livro. Eles começaram com a construção da história e nós só 

fomos direcionando o caminho para eles. A construção tátil foi em conjunto com as 

professoras Luciana Barros, Nara Silva e também com colaboração das professoras 

da comissão do livro tátil. Depois do livro pronto, gravamos o audiolivro e hoje 

estamos lançando o livro. 

 

Figuras 363, 364 e 365: Os autores 

  

 
                                        Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos e professores sentados sobre um tapetão emborrachado de costas 
para dois murais. No primeiro, à esquerda, há parte de um planisfério azul. No segundo, à direita, há 
um arco-íris com duas nuvens em cada extremidade; abaixo, uma casa e um gramado. Na primeira 
foto, a pesquisadora Luciana Arruda e as professoras Nara e Luciana Barros e os alunos Enzo, com 
um pau de chuva, Theo e Agatha. Na segunda, a pesquisadora Luciana Arruda, a professora Nara e 
os alunos Enzo, Theo e Agatha. Enzo segura um ventinho lilás e Theo, um amarelo. Nessa foto, à 
direita, há duas crianças convidadas. Na terceira, a pesquisadora Luciana, a professora Nara e os 
alunos Theo, Enzo e Agatha. Todos batem palmas.  
 

- Agora a professora Nara vai contar a história para vocês e depois vamos 

ouvir o audiolivro. Os meninos ficaram muito felizes por ouvirem a própria voz. O 
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público presente fez várias perguntas para os autores. Theo informou que o livro era 

em homenagem à sua avó, e Enzo homenageou a professora Nara. 

Retomo: - Mais alguma pergunta? Os meninos: - Não!!!! (todos sorriem) 

Continuo: - Então, agradeço aos autores (todos batem palmas). Theo: - Brigado, Tia 

Lu Arruda. Respondo: - Eu é que agradeço. Theo: - Eu não queria que acabasse o 

seu projeto. Porque eu tô muito triste (nesse momento estou chorando). Professora 

Nara: - Theo, a tia Lu Arruda será sua professora no sexto ano. Ela estará sempre 

com vocês.  Professora Mara: - Nós tivemos muita sorte da tia Lu Arruda ter feito 

esse projeto com a gente. Informo: - Theo, elas estão falando porque eu estou 

chorando. Você me fez chorar,Theo. Theo: - Eu tô triste que vai acabar o projeto. 

Respondo: - Mas nós iremos continuar e ainda teremos muitas histórias para contar. 

A professora Nara agradece a participação na pesquisa e o carinho das crianças.  

     Para finalizar o lançamento, foi realizado um brinde com os autores com água 

de coco e depois eles foram lanchar. Pergunto: - Vamos lanchar? A ti Lu trouxe água 

de coco e bolo. Theo: - Bolo de quê? Respondo: - Bolo de cenoura. Eles: - Eba!!! 

 

Figuras 366 e 367: O brinde 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas de alunos e professores sentados sobre um tapetão emborrachado de 
costas para dois murais. No primeiro, à esquerda, há parte de um planisfério azul. No segundo, à 
direita, há um arco-íris com duas nuvens em cada extremidade; abaixo, uma casa e um gramado. Na 
primeira foto, a pesquisadora Luciana Arruda e a professora Nara e os alunos Enzo, Theo e Agatha 
brindam com taças de plástico.  Na segunda, todos bebem nas taças.  
 

      O momento foi de muita alegria e confraternização das crianças com todos 

que estavam presentes no evento. As crianças estavam tão felizes que solicitaram 

acompanhar as turmas que visitaram a exposição do livro,  apresentando o material 

produzido. 
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Figuras 368 e 369: As crianças 

  
                 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Duas fotos coloridas. Na primeira, sentados da esquerda para a direita: a aluna Layssa, a 
professora Nara e os alunos Agatha, Enzo e Theo. A professora segura um objeto comprido cilíndrico 
(pau de chuva). Cada parte do instrumento é pintada de uma cor: verde, vermelho, lilás, amarelo, 
vermelho e a azul.  A aluna Agatha segura um material cilíndrico de cujo final sai uma mola de ferro 
comprida e fina (instrumento do vento).  Na segunda, Miguel Fernandes, filho da pesquisadora 
Luciana Arruda, está sentado em uma cadeira.  Em pé, do lado esquerdo dele, o aluno Enzo e, do 
lado direito, o aluno Theo. Ao fundo, uma mesa com uma toalha xadrez vermelha e branca. Sobre a 
mesa, caixas de suco e bolos.  
 

Figuras 370, 371 e 372: As visitas 

  

 
                                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos na sala de exposição do livro. Na primeira, os alunos e as 
professoras estão sentados sobre um tapete emborrachado. Ao fundo, na parede, dois murais.  No 
primeiro, há nuvens espessas na cor branca na parte superior; abaixo, parte de um globo azul e com 
continentes em vermelho e amarelo. Na parte superior do segundo mural, há nuvens espessas na cor 
branca, abaixo um arco-íris colorido.  Em cada ponta do arco-íris, há uma nuvem espessa na cor 
branca. Abaixo do arco-íris, uma casa. Na segunda foto, os alunos e a professora tocam nas nuvens 
e em um planisfério do mural na sala de exposição. Na terceira foto, os alunos estão em pé de costas 
com a professora. Eles tocam nos livros táteis e no globo tátil terrestre grande com fundo azul e os 
continentes em relevo. Ao fundo, um mural com nuvens e um planisfério azul. Um aluno toca a 
nuvem.  
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      As visitas à exposição foram realizadas no horário da manhã.  As crianças, a 

princípio, eram recebidas no tatame para a contação da história e do audiolivro com 

a apresentação dos elementos da sonoplastia, depois era realizada uma roda de 

conversa com os autores do livro em que foram feitas diferentes perguntas. Após a 

roda, as crianças iam conhecer os cenários. 

 

Figuras 373, 374 e 375: Mais visitas 

  

 
                                            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em sala de exposição do livro. Na primeira, vários alunos tocam 
em um globo tátil terrestre de tamanho médio com texturas sobre os continentes. Outro aluno toca em 
um globo tátil terrestre grande com fundo azul e os continentes em relevo. Ao fundo, um mural do 
globo terrestre. Na segunda, os alunos e as professoras estão sentados sobre um tapete 
emborrachado. A professora Vitória segura um ventinho amarelo. Ao fundo, um mural de arco-íris. Na 
terceira, a pesquisadora Luciana Arruda está de frente para o aluno Pedro. Ambos tocam um objeto 
cilíndrico de cujo final sai uma mola de ferro comprida e fina (instrumento do vento). Ao fundo, a aluna 
Agatha sentada em uma cadeira e o aluno Kauã segura um objeto cilíndrico grande com cada parte 
colorida de uma cor diferente (pau de chuva).  
 
 

Figuras 376, 377 e 378: As visitas 
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                                         Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas de alunos em sala de aula. Na primeira, os alunos e as professoras estão 
sentados sobre um tapete emborrachado. Ao fundo, na parede, dois murais.  No primeiro, há nuvens 
espessas na cor branca na parte superior; abaixo, parte de um globo azul e com continentes em 
vermelho e amarelo. Na parte superior do segundo mural, há nuvens espessas na cor branca; abaixo, 
um arco-íris colorido.  Em cada ponta do arco-íris, há uma nuvem espessa na cor branca. Abaixo do 
arco-íris, uma casa. Na segunda foto, os alunos e as professoras estão sentados sobre um tapete 
emborrachado. Em uma parede, o mural do arco-íris e, na outra, o mural do globo terrestre. Na 
terceira foto, os alunos estão em pé de costas. Eles tocam no arco-íris do mural.  
 
 
        O livro das crianças foi notícia  em toda comunidade do IBC, tendo recebido   

a visita de pessoas de outros setores  e sendo matéria no site da instituição. 

 

Figura 379: A matéria 

 

 
                                            Fonte: www.ibc.gov.br 
 
AD: Foto do lançamento do livro com um texto informativo sobre a abertura da Semana da Criança 
publicado no site do IBC. 
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     Na semana seguinte ao lançamento do livro, as crianças receberam todo o 

material e o instituto recebeu o cenário que foi montado para o lançamento. A 

biblioteca infanto-juvenil iria receber dois exemplares do livro. Geovana não 

participou do lançamento, mas o seu livro ficou pronto e guardado com a 

coordenação da primeira fase. A professora Nara também recebeu de presente um 

livro tátil pela sua imensa contribuição e amor pelas crianças.  

 

      Figuras 380, 381 e 382: A entrega dos livros 

             
            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
 
AD: Três fotos coloridas da pesquisadora Luciana Arruda com os alunos da turma 101. Nas fotos, a 
pesquisadora segura uma caixa retangular na cor marrom com laço lilás. Na primeira foto, ela está ao 
lado do aluno Theo. Ele segura um ventinho grande amarelo. Na segunda, ela está ao lado do aluno 
Enzo. O aluno segura um ventinho grande lilás. Na terceira, ela está ao lado da aluna Agatha que 
está com as duas mãos sobre os olhos.  A pesquisadora segura a caixa, um ventinho grande cor de 
rosa e uma mochila. 
 

Esse momento que consolidou a pesquisa não se constitui como seu fim, 

sendo, antes, o início de muitas outras histórias, de paisagens, lugares e encontros 

com as crianças, o que me faz lembrar  Gonzaguinha.  

 

“Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita. E é bonita.  

O que É, o que É? 

Gonzaguinha 

 

 

 

 



231 
 

 
 

QUE OS VENTOS LEVEM ESSAS PALAVRAS... TECENDO AS 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“Ainda que eu falasse a língua dos homens. E 
falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria”. 
“É só o amor, é só o amor. Que conhece o que é 
verdade. O amor é bom, e não quer o mal. Não 
sente inveja ou se envaidece.” 

Monte Castelo – Legião Urbana. 
 

 

Tecer palavras para descrever esta pesquisa remete ao amor. Porque toda 

ela foi permeada de amor. Amor de sorrisos, de silêncios, de gritos, de palmas, de 

abraços, de cheiros, de sons, de ventos, de cores, de aventuras pelas Geografias. 

De todas as linguagens usadas para descrever as várias geografias ali existentes, 

acredito que o amor foi o tecido que envolveu cada um daqueles encontros que 

foram levados pelo vento até chegar a este momento de findar toda essa 

caminhada. Não  um amor esvaziado, no sentido presente em muitas relações 

contemporâneas, mas um amor trazido nas reflexões de Paulo Freire (em toda sua 

obra) e em outros autores, como Bakhtin (também ao longo de suas obras), um 

movimento revolucionário e transformador.  

      Alguns dos pensamentos que me acompanham desde o início do meu 

percurso no magistério ainda persistem no sentido de reforçar o que foi construído 

ao longo da minha vivência como professora, o envolvimento emocional com os 

alunos, o fato de estar pronta para ouvi-los, a construção de uma relação de 

confiança e respeito. Os  professores e professoras, com suas experiências, me 

ensinaram muito e também contribuíram para a construção do meu fazer 

pedagógico.  

      Continuo acreditando que é importante desmistificar os preconceitos que 

ainda insistem em rondar a Educação Especial e Inclusiva. E, para que isso 

aconteça, busco disseminar o conhecimento construído na Geografia do IBC ao 

longo desses anos. Assim, as experiências didático-pedagógicas continuam sendo 

importantes para o aprendizado e desenvolvimento dos alunos em suas condições 

de pessoas. As inquietações e o medo ainda estão presentes, pois eles me 

impulsionam a seguir nessa caminhada.  
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      A trajetória do doutorado propiciou a releitura de Vigotski (obras diversas) 

com um alargamento para os estudos de Bakhtin (obras diversas), tirando-me da 

zona de conforto em que estava em repouso, no meu inacabamento. 

Ressignificando a Geografia trabalhada durante muitos anos, no encontro com a 

Geografia da Infância, com Lopes (obras diversas), busquei compreender a 

espacialização do ser e estar das crianças no IBC. Dessa forma, o meu ato 

responsável com as crianças transformou o meu olhar de professora e o meu “fazer” 

de pesquisadora. 

      O que de novo esta pesquisa trouxe no meu fazer geográfico foi a 

possibilidade da utilização de diferentes linguagens geográficas,  por meio da 

literatura, da construção de materiais táteis, da audiodescrição, das saídas de 

campo e, principalmente, das enunciações das crianças que, a todo momento,  

descobriam elementos da Geografia naquilo que nos era ofertado nos encontros. 

     A descoberta da Geografia das crianças se deu no encontro delas com esse 

novo, que foram as informações geográficas, a descoberta de novas palavras, 

histórias, novos encontros na construção de outras histórias e, claro, na 

ressignificação da vida, no dia-a-dia no instituto, no caminho de casa para a escola, 

na descoberta de novos lugares, novos espaços e novas paisagens no IBC.  Assim, 

pudemos ver a Geografia participando no aprendizado da escrita e da leitura, 

quando Enzo lê a própria história, na caixa construída por Isadora em que ela 

gostaria de guardar o dormitório, um lugar onde ela nunca esteve.   

A pesquisa permeou também elementos que perpassam a Geografia, que são 

áreas específicas do IBC, como a audiodescrição (AD), o livro tátil, o audiolivro, os 

livros em braille. 

     As diferentes linguagens de comunicação que foram estabelecidas com as 

crianças também foram muito importantes,  como a de Michel, que tinha no sorriso e 

nos movimentos do corpo as respostas aos trabalhos realizados com ele, como a de 

Kauã que, muitas vezes, repetia as nossas falas, cada um com a sua singularidade. 

Uma dessas formas de linguagem foi a maneira como Agatha se expressou no 

decorrer da pesquisa. Como palavras oralizadas eram inexistentes em seu contato 

conosco, aprendemos a ler cada um de seus movimentos como a sua escolha de 

comunicação. Dessa forma, os movimentos de sua pele, de seus olhos, de seu 

corpo, no geral, evidenciavam sua presença no trabalho. Reconhecendo que as 



233 
 

 
 

crianças possuem múltiplas linguagens, a todo momento, tivemos um olhar sensível 

para elas a fim de estabelecer diálogos usando essas variadas formas de 

expressão.  

      Assim, incluir as crianças com deficiência múltipla na pesquisa, com respeito 

ao tempo de cada um, estimulando o apoio de todos na realização  das atividades  

propiciou que elas adquirissem protagonismo, que se constituíssem como autoras.  

Os diferentes materiais ofertados às crianças permitiram o envolvimento de todas na 

construção da cultura geográfica de cada turma, com cada criança podendo  

construir o seu material.  Com isso, instaurou-se no processo de pesquisa um fazer 

com, no qual éramos resgatados dia-a-dia pelo encontro amoroso.   

       As professoras também foram modificadas pela pesquisa.  A narrativa delas 

indica o desejo de que o trabalho empreendido possa  ter uma continuidade com as 

demais crianças e turmas. Na última conversa com cada professora da turma 101, 

elas fizeram as seguintes declarações.  Nas palavras de Luciana Barros: - A 

pesquisa foi muito importante para a minha atividade profissional, pois me 

proporcionou um aprendizado e a criação de um vínculo com a pesquisa acadêmica. 

Essa pesquisa impactou de forma muito positiva na minha docência e na rotina com 

as crianças e, também, a oportunidade de ajudar os alunos a criar um livro tátil e foi 

inesquecível. A professora Nara comenta: - O que eu pude verificar é que, quando a 

gente oportuniza à criança  criar uma história, como foi dos ventinhos,  a gente 

liberta a criatividade da criança. Ela ressalta que, em nenhum momento, as crianças 

foram tolhidas em sua criatividade e, sim, instigadas a compartilhar e a ajudar na 

construção da história, deixando a imaginação e a criatividade fluírem: - Tornou-se 

um trabalho lindo e maravilhoso porque a criança percebe que é dele aquilo ali, ele 

criou aquela história, fora permitido as crianças a criação de uma história.  

       A professora Nara destaca também que foi muito importante que as crianças 

com deficiência múltipla houvessem tido a oportunidade de participar da pesquisa.  

Ainda que essas crianças tenham somente colado um pedacinho do trabalho, 

naquele momento, desenvolveu-se o sentido de realização para a professora que ali 

estava presente. - “Esse trabalho favoreceu a criatividade, espontaneidade, a 

liberdade de expressão, a liberdade da imaginação, nunca foi dito “ele não pode”. 

Eles tiveram liberdade para escolher, a liberdade para imaginar”.  
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      O ápice da pesquisa, se é que podemos pensar em apenas um, já que foram 

momentos intensos nesses anos, foi a apresentação no lançamento do livro para os 

pais e para as outras turmas. Para a professora Nara, a importância de cada um ter 

feito do seu jeito, a partir da condução do trabalho feito pela pesquisadora.  - Eu tive 

o prazer de participar da pesquisa e fechei o ano de 2019 com chave de ouro, pois 

esse trabalho permitiu que as crianças tivessem a felicidade de mostrar para os pais 

que eles podem fazer, cada um do seu jeito, e que eles possuem condições e que 

aquilo era uma criação deles. E isso foi muito importante. 

A professora Nara comenta que tem dúvidas se, na sua trajetória escolar, as 

crianças terão tantas oportunidades de criar como as que tiveram na consecução 

desse trabalho:  - Não sei se eles terão na vida escolar deles outra oportunidade 

como esta. Ela acredita que a condução da pesquisa foi outro ponto positivo: - Eles 

também tiveram a liberdade de criar baseada numa condução tão leve, suave, mas 

muito responsável e com muita seriedade. E, no final, a professora Nara ressalta: - 

Esse trabalho marcou profundamente porque, depois desses últimos 10 anos 

estudando as crianças com deficiência visual, eu pude perceber que essas crianças 

podem fazer tudo.  

      As crianças, quando perguntadas do que elas mais gostaram no livro, 

responderam rapidamente. Pergunto: - Theo, o que você mais gostou no livro? 

Theo: - Tia Lu Arruda, eu gostei dos ventinhos e da chuva. E você, Enzo? Enzo: - Eu 

gostei da chuva e do mapa. 

       A pesquisa apresentou outro campo de investigação para a Geografia do 

IBC: pensar na consolidação de uma Geografia da Infância no instituto, envolvendo 

não somente os professores da disciplina, mas as professoras da primeira fase, 

além  do desenvolvimento de metodologias, materiais táteis, mapas táteis, uma 

gama de informações e conhecimento que podem ser construídos em conjunto com 

as crianças. 

Para isso, está sendo incluído no futuro Curso de Especialização em 

Metodologias do Ensino de Geografia para pessoas com deficiência visual, a 

disciplina Recursos Multissensoriais no Ensino de Geografia para o 1º e 2º 

segmentos do Ensino Fundamental cuja ementa apresenta, como um dos estudos, 

as infâncias do IBC.  Dentre os objetivos, pretende colaborar para a construção de 

novas metodologias nas séries iniciais e propiciar aos alunos informações relevantes 
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sobre a Geografia na Infância.  Futuramente, também, pensa-se em se proceder a 

uma reformulação na oficina e no curso de Geografia que são oferecidos ao longo 

do ano na instituição com a inserção da Geografia da Infância. 

       No IBC, a pesquisa revelou para a comunidade a importância de se valorizar 

o trabalho realizado com e pelas crianças. Isso ficou evidente por meio do 

reconhecimento dos demais professores e professoras, das outras crianças e de 

visitantes da comunidade durante a exposição, tornando as crianças o centro de 

referência deste trabalho e mostrando o quanto elas são capazes de serem 

criadoras de culturas. 

      A pesquisa abriu uma possibilidade para a produção de livros táteis para a 

Geografia com a solicitação da comissão do livro tátil para, em conjunto com a 

pesquisadora, construírem, no futuro, histórias com outras crianças. Futuramente, 

também o livro “Os amigos ventinhos” será reproduzido por essa comissão para a 

disponibilização de uma maior quantidade da obra.  

      A restituição da pesquisa para as crianças foi a entrega de cada obra para os 

seus respectivos criadores. Para o IBC, o lançamento do livro com a exposição na 

Semana da Criança, dando publicidade ao resultado final da pesquisa, e também a 

doação de dois livros táteis para a biblioteca infanto-juvenil para a obra ser lida e 

conhecida pelas demais crianças,  influenciando, assim,  futuros escritores. 

A Geografia está em tudo, está agora neles, está em nós, esse foi o fazer-se 

desta pesquisa: o grande reconhecimento de que a Geografia está nas crianças, 

como seres humanos construtores e forjados de seus tempos históricos e de seus 

espaços geográficos, com a constante capacidade da reescrita do mundo em que 

todos vivemos. Decerto que, nesse momento, as crianças talvez ainda não 

intuíssem, mas construíram suas próprias culturas geográficas e, com elas,  a 

renovação de nossas esperanças e a certeza de que há outros caminhos possíveis 

de serem desenhados, quer seja em telas lisas ou texturizadas, pois,  no fim, serão 

sempre registros que celebram as diferenças.  
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                                                     APÊNDICES 

                   APÊNDICE I 

 

 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Proposta de um caminho geográfico para o ensino de alunos (as)  
com deficiência visual na séries iniciais do Ensino Fundamental46. 
Pesquisadora responsável: Luciana Maria Santos de Arruda 
Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato da pesquisadora: (21) 998151702 - (21) 3264-1032 
Nome do voluntário:____________________________________________ 
Idade: ______ anos.  R.G. _______________________________________ 
Responsável legal:_____________________________________________ 
 R.G. Responsável legal: ________________________________________ 
 

Você é muito importante para nós e por isso estamos  convidando-o(a) para 
participar da pesquisa “Proposta de um caminho geográfico para o ensino de alunos 
(as) com deficiência visual nas séries iniciais do Ensino Fundamental”. Esta 
pesquisa é organizada pela professora Luciana Maria Santos de Arruda e pelo 
professor Jader Janer Moreira Lopes, ambos da Universidade Federal Fluminense, 
que é uma escola de gente grande. Nesta pesquisa, nós estamos querendo 
entender como podemos ajudar vocês nas aulas de Geografia, trabalhando junto 
com as professoras e colaborando nas aulas.  

Ela vai acontecer da seguinte forma: serão realizados acompanhamentos de duas a 
três vezes por semana das aulas, que serão fotografadas e filmadas.  O período de 
acompanhamento das aulas será de agosto de 2018 a novembro de 2019, podendo 
acontecer de o trabalho todo terminar antes do tempo.  
Vocês serão filmados e fotografados, mas esse material será utilizado somente na 
pesquisa. A sua participação e ajuda terá como resultado materiais que poderão ser 
produzidos e utilizados por mais alunos do IBC, ajudando, dessa maneira, nas aulas 
de outras turmas. Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não 
falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos 
der. Quando terminarmos a pesquisa, iremos mostrar os resultados na forma de um 
grande texto e as pessoas poderão ler o que fizemos. 
Mesmo o seu responsável tendo consentido na sua participação na pesquisa, você 

                                                           
46 Título inicial que foi modificado na versão final. 
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não é obrigado (a) a participar desta pesquisa, se não desejar. Você não pagará 
nada e nem receberá dinheiro, é livre para deixar a pesquisa a qualquer momento 
sem nenhum prejuízo.   
Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na 
parte de baixo deste texto. 
 
 
Eu, ________________________________________________________________,  
RG nº_________________ responsável legal por  
___________________________________________________________________,  
RG nº ________________, declaro ter sido informado e concordo com a sua 
participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. Sei que a 
qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar a decisão do 
menor sob minha responsabilidade de participar, se assim o desejar. Recebi uma 
cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade 
de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
 
Rio de Janeiro,    de            de 2018. 
 

_____________________________________________ 
Nome completo 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura da pesquisadora responsável 

 
 
__________________________________________ 

     Testemunha 
 

_________________________________________ 
      Testemunha 
 

 
Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 
(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas: E-
mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) 26299189. 

 
Pesquisadora responsável: Luciana Maria Santos de Arruda  
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Endereço: Rua Tiboim, 311 – Fundos. Brás de Pina 
CEP: 21011-650 – Rio de Janeiro- RJ 
Fone: 21 3264-1032 – 21 99815-1702 – 21 3511-2322 
E-mail: luciana.maria.arruda@gmail.com 
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          APÊNDICE II  
 
                            
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Proposta de um caminho geográfico para o ensino de alunos (as)  
com deficiência visual nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Pesquisadora Responsável: Luciana Maria Santos de Arruda 
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato da pesquisadora: (21) 998151702 - (21) 3264-1032 
Nome do voluntário:_____________________________________________ 
Idade: _______ anos.  R.G. ______________________________________ 
 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar como voluntário (a) do 
projeto de pesquisa “Propostas de um caminho geográfico”, de responsabilidade da 
pesquisadora Luciana Maria Santos de Arruda.  

Justificativas e objetivos: 

       A pesquisa visa auxiliar o (a) professor (a), das séries iniciais do IBC nas aulas 
de Geografia e, assim, contribuir para a construção dos conceitos geográficos por 
parte dos alunos desta instituição.   

       Quanto aos procedimentos metodológicos, serão realizados acompanhamentos 
de duas a três vezes por semana das aulas, observando as metodologias utilizadas 
na turma, considerando o dia a dia na escola, os conteúdos desenvolvidos nas aulas 
de Geografia, e como os (as) professores (as) proporcionam esse conhecimento aos 
alunos, quais metodologias são aplicadas e como estas são compreendidas pelos 
alunos. Assim, esta pesquisa também irá colaborar na busca de novas metodologias 
que possam atender a todas as crianças. 

      As aulas serão fotografadas e filmadas, para o registro das reações dos alunos 
participantes. Cada encontro, que ocorrerá no horário da aula,  será registrado.  O 
período de acompanhamento das aulas será de agosto de 2018 a novembro de 
2019. Sobre os riscos da pesquisa, este material (filmagens e fotografias) será 
utilizado somente para parte escrita da tese, portanto, a utilização do material 
produzido será por um grupo pequeno de pessoas ligadas à pesquisa e outras que 
surgirão, quando necessário,  no decorrer do trabalho. 
          Acreditamos que os riscos e desconfortos desta pesquisa, por se tratar de 
uma pesquisa em educação, que objetiva hipóteses sobre o estudo com os alunos 
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com deficiência visual, estejam associados à divulgação dos vídeos e imagens fora 
do ambiente acadêmico. O comprometimento ético da pesquisa é a principal 
condição para a sua elaboração, portanto, os riscos são mínimos. 

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que 
desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Também poderá 
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A 
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer 
penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pela pesquisadora que 
irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  

   Os resultados estarão à sua disposição, quando finalizada. O nome ou o 
material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os 
dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora 
responsável, por um período de 5 (cinco) anos e, após esse tempo, serão 
destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo 
que uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será 
fornecida a você. 
Eu, ______________________________________________________________,  
RG nº_____________, declaro ter sido informado (a) e concordo com a minha 
participação, como voluntário (a), no projeto de pesquisa acima descrito. Sei que a 
qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar a minha decisão 
de participar, se assim o desejar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 
livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 
dúvidas. 
Informamos que os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por 
pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres 
humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo 
Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e 
riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 
acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 
procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 
autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo 
CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre 
em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 
8 às 17 horas:   E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629 9189. 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro,     de               de  2018. 
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                      _____________________________________________ 

                Assinatura do participante 
 
 

                        _____________________________________________ 
                                         Assinatura da pesquisadora responsável 
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         APÊNDICE III 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Proposta de um caminho geográfico para o ensino de alunos (as)  
com deficiência visual nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Pesquisadora Responsável: Luciana Maria Santos de Arruda 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato da pesquisadora: (21) 998151702 - (21) 3264-1032 
Nome do voluntário:______________________________________________ 
Idade: ________ anos.  R.G. ______________________________________ 
Responsável legal:______________________________________________ 
 R.G. Responsável legal: ________________________________________  

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a  conhecer o projeto de pesquisa 
“Propostas de um caminho geográfico”, de responsabilidade da pesquisadora 
Luciana Maria Santos de Arruda, para que possa autorizar a participação de seu 
filho (a). 

Justificativas e objetivos: 

       A pesquisa visa auxiliar o (a) professor (a), das séries iniciais do IBC nas aulas 
de Geografia e, assim, contribuir para a construção dos conceitos geográficos por 
parte dos alunos desta instituição.   

       Quanto aos procedimentos metodológicos, serão realizados acompanhamentos 
de duas a três vezes por semana das aulas, observando as metodologias utilizadas 
na turma, considerando o dia a dia na escola, os conteúdos desenvolvidos nas aulas 
de Geografia,  como os (as) professores (as) proporcionam esse conhecimento aos 
alunos, quais metodologias são aplicadas e como estas são compreendidas pelos 
alunos. Assim, esta pesquisa também irá colaborar na busca de novas metodologias 
que possam atender a todas as crianças. 

      As aulas serão fotografadas e filmadas, para o registro das reações dos alunos 
participantes. Cada encontro, que ocorrerá no horário da aula,  será registrado.  O 
período de acompanhamento das aulas será de agosto de 2018 a novembro de 
2019. Sobre os riscos da pesquisa, esse material (filmagens e fotografias) será 
utilizado somente para parte escrita da tese, portanto, a utilização do material 
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produzido será por um grupo pequeno de pessoas ligadas à pesquisa e outras que 
surgirão, quando necessário,  no decorrer do trabalho.  

  Acreditamos que os riscos desta pesquisa, por se tratar de uma pesquisa em 
educação com os alunos com deficiência visual, estejam associados à divulgação 
dos vídeos e imagens fora do ambiente acadêmico. O comprometimento ético da 
pesquisa é a principal condição para a sua elaboração, portanto, os riscos são 
mínimos. Para participar desta pesquisa, o menor sob sua responsabilidade não 
pagará nada, nem receberá dinheiro. Ele será informado (a) em qualquer momento 
da pesquisa e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Você, como 
responsável pelo menor, poderá retirar seu consentimento ou interromper a 
participação dele a qualquer momento. A participação dele é voluntária e a recusa 
em participar não irá trazer problema nenhum ao aluno (a). 
        Os resultados estarão à sua disposição, quando finalizada. O nome ou o 
material que indique a participação do menor não será liberado sem a sua 
permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com 
a pesquisadora responsável, por um período de 5 (cinco) anos e, após esse tempo, 
serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, 
sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será 
fornecida a você. 
Eu, ________________________________________________________________,  
RG nº________, responsável legal por________________________________, 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no 
projeto de pesquisa acima descrito. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 
novas informações e modificar a decisão do menor sob minha responsabilidade de 
participar, se assim o desejar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 
e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 
Informamos que os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por 
pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres 
humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo 
Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e 
riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 
acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs 
procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 
autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo 
CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre 
em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 
8 às 17 horas:   E-mail: etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 2629 9189. 
 
 
Rio de Janeiro,     de            de  2018. 
 
 



252 
 

 
 

_____________________________________________ 
Nome completo 

 
 

_____________________________________________ 
          Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 

                                     
_____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE IV  

 

 

 

 
TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CESSÃO DE 

IMAGEM DE MENORES DE IDADE 

Título do Projeto: Proposta de um caminho geográfico para o ensino de alunos (as) 
com deficiência visual nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Pesquisadora Responsável: Luciana Maria Santos de Arruda 
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato da pesquisadora: (21) 998151702 - (21) 3264-1032 
 
Eu,____________________________________________,nacionalidade_________, 
estado civil _______, portador da Cédula de identidade RG 
nº.__________________, inscrito no CPF/MF sob nº ___________, residente na 
Av/Rua 
___________________________________,nº._________complemento__________, 
na cidade ____________________e no estado _______________, responsável 
legal pelo (a) menor ________________________________, portador de identidade 
RG nº ___________________ 
  
AUTORIZO o uso de imagem do (a) menor em todo e qualquer material entre fotos, 
vídeos e documentos, para ser utilizada no projeto Proposta de um caminho 
geográfico para o ensino de alunos (as) com deficiência visual nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A 
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em todo 
território nacional. Por esta ser a minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 
descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem 
do (a) menor ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de 
igual teor e forma. 
  
Rio de Janeiro,      de               de 2018. 
  

_____________________________________________ 
Nome completo da criança 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 
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                        _____________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
 
Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 
(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 
horas: E-mail: etica@vm.uff.br    Tel/fax: (21) 26299189.  
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                                              APÊNDICE V 
 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CESSÃO DE 

IMAGEM  

 
Título do Projeto: Proposta de um caminho geográfico para o ensino de alunos (as) 
com deficiência visual nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 
Pesquisadora Responsável: Luciana Maria Santos de Arruda 
Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da 
Universidade Federal Fluminense 
Telefones para contato da pesquisadora: (21) 998151702 - (21) 3264-1032 
 

Eu,_____________________________________,nacionalidade________________,
estado civil _______, portador da Cédula de identidade RG nº.___________, inscrito 
no CPF/MF sob nº ________, residente na Av/Rua 
_____________________________,nº. ______complemento______, na cidade 
____________________e no estado _______________.  
 
  
AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer material entre fotos, vídeos 
e documentos, para ser utilizada no projeto Proposta de um caminho geográfico 
para o ensino de alunos (as) com deficiência visual nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente 
autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso em todo território 
nacional. Por esta ser a expressão da minha vontade,  declaro que autorizo o uso 
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à 
minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 vias de 
igual teor e forma. 
  
Rio de Janeiro,         de              de 2018. 
 

_____________________________________________ 
Nome completo 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do responsável por obter o consentimento 
 

                        _____________________________________________ 
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Assinatura da pesquisadora responsável 
 
Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com 

o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 
(CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 8 às 17 horas: E-
mail: etica@vm.uff.br    Tel/fax: (21) 26299189.  
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   APÊNDICE VI 
 

Lista com os materiais utilizados na produção das ilustrações táteis que foram 
construídas para a história dos Amigos ventinhos que são: os ventinhos, o céu, as 
nuvens, a chuva, os mapas, o arco-íris, a escola, a professora Nara e o Jardim. 

 

Os Ventinhos: TNT nas cores: rosa, amarelo e lilás, olhinhos artificiais, cola alto 

relevo, laço em miniatura e acrilon.  

 

O céu: EVA na cor azul claro 

 

As nuvens: moldes de desenhos de nuvens e acrilon, ou manta acrílica. 

 

A chuva: cola quente moldada como gota de chuva. 

 

Os mapas:  EVA de diferentes texturas. 

 

O arco-íris: EVA de diferentes texturas nas cores vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul claro, azul escuro, violeta e acrilon para as nuvens. 

 

A escola: diferentes texturas de EVA no telhado, parede, porta e  na maçaneta 

papel cartonado. 

 

A professora Nara: Boneca em miniatura feita com variados tecidos 

 

O jardim: EVA texturizado e margaridas em miniatura e folhas artificiais. 

 

Material utilizado: papel paraná, cola universal, velcro adesivo, papel cartonado, 

fita dupla face, EVA de diferentes cores e texturas, canudos coloridos e miniaturas 

de cata vento, margaridas artificiais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

2º CONCURSO NACIONAL DO LIVRO TÁTIL 

 

1.3 Regras para a apresentação das obras 

Os livros deverão ser resistentes, sem elementos cortantes, tóxicos, que possam 

se romper, de modo a não causar acidentes. Devem ter um bom padrão de 

acabamento (incluindo encadernação, impressão e fixação de ilustrações), além de 

obedecer às seguintes normas:  

I. A ilustração tátil, em relevo, poderá ser de material cortado e colado ou em 

thermoform. Serão aceitos livros em tecido. Os livros confeccionados com 

materiais rígidos deverão ter as pontas arrendondadas;   

II. O texto deve ser impresso em fonte clara e letras grandes (16pt mínimo) 

e também em Braille; 

III. A encadernação deve permitir a abertura total do livro para que as 

páginas fiquem perfeitamente planas, tornando possível a sua 

exploração tátil; 

IV. Devem ser utilizadas cores fortes e contrastantes para estimular a baixa 

visão; 

V. A história deve ser bem escrita, obedecendo as normas gramaticais e 

ortográficas da Língua Portuguesa; 

VI. O livro deve ser traduzível para outras línguas, sendo vedada a inscrição 

de cartilhas de alfabetização, poemas e canções; 

VII. O livro deve ser reprodutível (não deve conter itens que não possam ser 

comprados ou produzidos em quantidade). Não deve conter itens 

perecíveis (ex: sementes e alimentos em geral); 

VIII. Não serão aceitas inscrições de livros didáticos, manuais nem de livros 

de instruções em geral; 

IX. Qualquer formato para as ilustrações é aceitável, mas o tamanho 

máximo do livro deverá ser de 30 cm. 
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ANEXO II 

 

Relacionamento com pessoas cegas  

 

  A falta de orientação constitui um dos principais fatores responsáveis por 

erros, embora baseados na boa intenção, cometidos por aqueles que convivem 

direta ou indiretamente com cegos e de baixa visão. Estas noções foram atualizadas 

por professores do Instituto Benjamim Constant, a partir de daquelas formuladas por 

Robert Atkinson, Diretor do Braille Institute of America — Califórnia, dedicado à 

reabilitação de deficientes visuais.  

1. Não trate as pessoas cegas como seres diferentes somente porque não podem 

ver. Saiba que elas estão sempre interessadas no que você gosta de ler, ouvir e 

falar.  

2. Não generalize aspectos positivos ou negativos de uma pessoa cega que você 

conheça, estendendo-os a outros cegos. Não se esqueça que a natureza dotou a 

todos os seres de diferenças individuais mais ou menos acentuadas.  

3. Procure não limitar a pessoa cega mais do que a própria cegueira faz, 

impedindo-a de realizar o que ela sabe, pode e deve fazer sozinha.  

4. Não se dirija a uma pessoa cega chamando-a de “cega” ou “ceguinho”; é falta 

elementar de educação, podendo mesmo constituir ofensa chamar alguém pela 

palavra designativa de sua deficiência física, moral ou intelectual.  

5. Não fale com a pessoa cega como se ela fosse surda; o fato de não enxergar 

não significa que não ouça bem.  

6. Não se refira à cegueira como desgraça. Ela pode ser assim encarada logo 

após a perda da visão, mas a orientação adequada consegue reduzi-la a defeito 

físico suportável, como acontece em muitos casos.  

7. Não diga que tem pena da pessoa cega, nem lhe mostre exagerada 

solidariedade. Ela não necessita de piedade e sim de compreensão.  

8. Não exclame “maravilhoso”, “extraordinário”, ao ver o cego consultar o relógio, 

discar o telefone ou assinar o nome.  

9. Não fale de “sexto sentido”, nem de “compensação da natureza” — isso 

perpetua conceitos errôneos. O que há na pessoa cega é o simples 

desenvolvimento de recursos mentais latentes em todos os seres humanos.  
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10. Não modifique a linguagem para evitar a palavra “ver”, substituindo-a por 

“ouvir”. Conversando sobre a cegueira com quem não vê, use a palavra “cego” sem 

rodeios.  

11. Não deixe de oferecer auxílio à pessoa cega que esteja querendo atravessar 

a rua ou tomar condução, ainda que seu oferecimento seja recusado ou mesmo mal 

recebido por alguma delas; esteja certo que a maioria lhe agradecerá o gesto.  

12. Não suponha que a pessoa cega possa localizar a porta onde deseja entrar 

ou o lugar onde queira ir, contando os passos.  

13. Não tenha constrangimento em receber ajuda, admitir colaboração ou aceitar 

gentilezas por parte de alguma pessoa cega. Tenha sempre em mente que a 

solidariedade humana deve ser praticada por todos e ninguém é tão incapaz que 

não tenha algo para dar. 14. Não se dirija à pessoa cega através de seu guia ou 

companheiro, admitindo assim que ela não tenha condição de compreendê-lo.  

15. Não guie a pessoa cega empurrando-a ou puxando-a pelo braço; basta deixá-

la segurar seu braço, que o movimento de seu corpo lhe dará a orientação de que 

ela precisa. Nas passagens estreitas, tome a frente e deixe-a seguí-lo, com a mão 

em seu ombro. 

 16. Quando passear com pessoa cega que já estiver acompanhada, não a pegue 

pelo outro braço, nem lhe fique dando avisos. Deixe-a ser orientada somente pela 

pessoa que a estiver guiando.  

17. Não carregue o cego ao ajudá-lo a atravessar a rua, tomar condução subir ou 

descer escadas. Para guiá-lo,  basta pôr-lhe a mão no balaústre ou no corrimão.  

18. Não pegue a pessoa cega pelos braços rodando com ela para pô-la na 

posição de sentar-se, empurrando-a depois para a cadeira. Basta pôr-lhe a mão no 

espaldar ou no braço da cadeira, que isto lhe indicará a posição.  

19. Não guie a pessoa cega em diagonal ao atravessar um cruzamento. Isso pode 

fazê-la perder a orientação.  

20. Não diga apenas “à direita” ou “à esquerda”, ao procurar orientar uma pessoa 

cega a distância. Muitos se enganam ao tomarem a referência sua própria posição e 

não a do cego que caminha em sentido contrário ao seu.  

21. Não deixe portas meio abertas onde haja pessoas cegas. Conserve-as 

sempre fechadas ou bem encostadas à parede, quando abertas. A porta meio aberta 

é um obstáculo muito perigoso para o cego.  
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22. Não deixe nada no caminho por onde uma pessoa cega costume passar.  

23. Não bata a porta do automóvel onde esteja uma pessoa cega sem ter a 

certeza de que não irá lhe prender os dedos. Estes são a sua maior riqueza.  

24. Não deixe de falar ao entrar no recinto onde haja uma pessoa cega; isso 

anuncia a sua presença e auxilia a identificá-la.  

25. Não saia de repente quando estiver conversando com uma pessoa cega, 

principalmente se houver barulho que a impeça de perceber seu afastamento. Ela 

pode dirigir-lhe a palavra e ver-se na desagradável situação de falar sozinha, 

chamando a atenção dos outros para si.  

26. Não deixe de apertar a mão da pessoa cega ao encontrá-la ou despedir-se 

dela. O aperto de mão cordial substitui, para ela, o sorriso amável.  

27. Não desperdice seu tempo nem o da pessoa cega perguntando-lhe: “Sabe 

quem sou eu?”, “Veja se adivinha que está aqui...”, “Não vá dizer que não me 

conhece...”. Só o faça se tiver realmente muita intimidade com ela. Se houver muito 

barulho em volta, o melhor é dizer: “É o fulano, como vai?”  

28. Não deixe de apresentar seu visitante cego a todas as pessoas presentes; 

assim procedendo você facilitará a integração dele ao grupo.  

29. Mostre ao seu hóspede cego as principais dependências da sua casa, a fim 

de que ele aprenda detalhes significativos e a posição relativa dos cômodos, 

podendo assim locomover-se sozinho.  

30. Não pense que seu hóspede cego é criatura diferente, precisando de alguém 

que o vista, ponha-lhe o guardanapo ou lhe dê de comer.  

31. Não se constranja em advertir a pessoa cega quanto a qualquer incorreção no 

seu vestuário, para que ela não se veja na situação desagradável de suscitar a 

piedade alheia. 32. Não estranhe quando a pessoa cega perguntar pelo interruptor 

de luz, em casa ou no escritório. Isto lhe permite acender a luz para outros e, não 

raro, ela própria prefere trabalhar com luz.  

33. Não fique preocupado em orientar a colher ou o garfo da pessoa cega para 

apanhar a comida no prato. Ela pode falhar algumas vezes, mas acabará por comer 

tudo. Ser-lhe-á penoso ter você a lhe dizer constantemente onde está o alimento.  

34. Não procure saber se o café da pessoa cega está bom de açúcar interrogando 

o seu acompanhante. Ninguém melhor que o próprio cego terá condições de lhe dar 

a resposta.  
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35. Não encha a xícara da pessoa cega até a borda. Ela tem dificuldade em 

mantê-la equilibrada, sem entornar.  

36. O pedestre cego é muito mais observador que os outros. Ele tem meios e 

modos de saber onde está e para onde vai, sem precisar estar contando os passos. 

Antes de sair de casa, ele faz o que todas as pessoas fazem: procura saber bem o 

caminho a seguir para chegar ao seu destino. Na primeira caminhada poderá errar 

um pouco, mas depois raramente se enganará. Saliências, depressões, quaisquer 

ruídos e odores característicos, tudo ele observa para sua melhor orientação.   
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ANEXO III 

 

O IBC 
 
O Instituto Benjamin Constant é um órgão singular, dotado de autonomia 

administrativa limitada, ligado diretamente ao Gabinete do Ministro de Estado da 

Educação. 

 Centro de referência nacional na área da deficiência visual, tem como competências 

fundamentais, de acordo com o Capítulo 1 do Artigo 1º de seu Regimento Interno:

  

"I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, quanto à temática da deficiência visual; 

II - promover a ascensão intelectual, social e humana da pessoa com deficiência 

visual, mediante sua competência como órgão de pesquisa e educação, visando 

garantir o atendimento educacional e reabilitacional; 

III - ofertar Educação Precoce, Ensino Pré-Escolar, Ensino Fundamental e Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas articulada e subsequente, às 

pessoas com deficiência visual; 

IV - promover e realizar cursos de pós graduação lato sensu e stricto sensu, 

extensão e aperfeiçoamento, na temática da deficiência visual; 

V - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos campos pedagógico, 

psicossocial, de saúde, e de inclusão das pessoas com deficiência visual; 

VI - promover programas de divulgação e intercâmbio de experiências, 

conhecimentos e inovações tecnológicas, na área da deficiência visual; 

VII - desenvolver, produzir e distribuir material especializado; 

VIII - produzir e distribuir impressos em braille e no formato para baixa visão; 

IX - promover o desenvolvimento pedagógico por meio de pesquisas, cursos e 

publicações na temática da deficiência visual; 

X - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de mercado de trabalho e de 

promoção de encaminhamento profissional, visando possibilitar, às pessoas com 

deficiência visual, o pleno exercício da cidadania; e 
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XI - atuar de forma permanente junto à sociedade, através dos meios de 

comunicação de massa e de outros recursos, visando o resgate da imagem social 

das pessoas com deficiência visual." 

  

O Instituto Benjamin Constant funciona em regime de externato, e, de acordo com a 

situação socioeconômica e o lugar de residência do aluno,  em regime de semi-

internato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


