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• Identificar interfaces entre acessibilidade digital e o “pesquisar COM”.

• Deficiência Visual: caracteriza-se pela diminuição parcial (baixa visão) ou perda total da

visão (cegueira), podendo ser congênita ou adquirida com o passar do tempo. (INSTITUTO

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2020)

• A metodologia utilizada para a construção desse projeto foi a revisão de literatura;

• O “pesquisar COM”, dentro do contexto da acessibilidade digital, visa promover a autonomia e a

garantia de direitos em relação aos sujeitos com deficiência visual, oportunizando que se tornem

eficientes no que se refere à navegação.

• Considerar o referencial do outro e a experiência singular é necessário para a produção de

espaços acessíveis, inclusivos e construtivos.

• Transversalidades: interpenetração de instituições ao “nível do instituinte, do produtivo, do

revolucionário, do criativo” (BAREMBLITT, 1992, p. 33). Dentro da Análise Institucional, as

instituições são entendidas como lógicas abstratas - comumente regidas por leis ou normas

– capazes de expressarem uma constância de comportamentos. A partir delas torna-se

possível a regulação da produção e reprodução em sociedade (BAREMBLITT, 1992),

interferindo diretamente nas relações estabelecidas entre o ser humano (individual) e o

contexto (social).

• Acessibilidade Digital: consiste na retirada de empecilhos da Web, seja em termos de

acesso, navegação ou entendimento do conteúdo apresentado (GOVERNO DIGITAL, [201-]).

OBJETIVO

• Este trabalho faz parte do projeto “Pesquisando com deficientes visuais para construção de

acessibilidade para o Objeto de Aprendizagem Incluir”.

• O Objeto de Aprendizagem Incluir (https://proincluir.org/) é um recurso digital que visa

contribuir com a aprendizagem, em especial à formação dos professores dentro do viés da

educação inclusiva.

• O foco são as pessoas com deficiência visual, partindo do princípio de que quem tem maior

propriedade para falar acerca das suas estratégias, facilidades e dificuldades é o próprio

sujeito.

• Busca-se uma forma compartilhada de construção do conhecimento, possibilitada pelo

“pesquisar COM”.
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• Em tal perspectiva, as pessoas com deficiência visual tornam-se agentes no processo de

pesquisa, deslocando-se da posição de objeto a ser investigado (MORAES, 2010); isso propicia

uma transformação nas funções desempenhadas.

• Essa forma de pesquisa permite que o sujeito investigado contribua com indagações ao

pesquisador: o conhecimento é produzido em uma interseção, ou seja, perpassa um processo

coletivo, no qual o referencial de cada integrante é considerado e, dessa forma, contribui para o

desenvolvimento do estudo (MORAES, 2010).

Conhecimento 

do pesquisador

Conhecimento 

do sujeito de 

pesquisa

Pesquisar COM

• No campo científico e da navegação na Web, esse cruzamento faz-se necessário, visto que -

além das multiplicidades existentes nas formas de ser, estar, perceber e interagir com o mundo

– a criação de conteúdos e ferramentas acessíveis deve ser resultado de transversalidades, ou

seja, de movimentos criativos que visem a produção de novas linhas.

• As linhas criativas são facilitadas na troca e na relação de cooperação existente entre a

pessoa com deficiência visual e o vidente.

• Deficiência - ineficiência: tal díade confunde os conceitos de deficiência e ineficiência. Dessa

maneira, dentro de determinado contexto normalizante, a pessoa com deficiência (PCD) é

considerada “não-eficiente” para a execução de determinada prática (MORAES, 2010). Isso

ocorre quando a PCD visual é colocada sob o referencial do vidente, sendo julgada a partir

de categorias pré-estabelecidas.

• A revisão de literatura consiste em organizar, integrar, descrever e analisar informações e

dados acerca da temática abordada (HOHENDORFF, 2014).

• Os descritores utilizados para a pesquisa foram: acessibilidade digital, pessoa com

deficiência visual, pesquisar COM, deficiência visual.

• Nesse estudo, a transversalidade existente diz respeito à linguagem, à tecnologia e à 

educação, o que contribui para a acessibilidade digital.

• Vidente: pessoa que faz uso do sentido da visão (FERREIRA, 1975).

• A transversalidade existente, evidenciada pelo “Pesquisar COM”, produz movimentos

instituintes, que podem ser verificados nas trocas existentes entre a pessoa com deficiência

visual, o vidente e o conteúdo disponibilizado na Web. As interfaces identificadas entre a

acessibilidade digital e essa forma de pesquisa envolvem, portanto, a educação, a tecnologia, a

linguagem e, consequentemente, a subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo.
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