
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

IGOR PEIXOTO TORRES GIRÃO 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÁUDIO GAMES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE 

DEFICIENTES VISUAIS: ANÁLISE SOB O ASPECTO DA MEDIAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA-CE 

 2018



IGOR PEIXOTO TORRES GIRÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁUDIO GAMES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE DEFICIENTES VISUAIS: 

ANÁLISE SOB O ASPECTO DA MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentado ao Mestrado 
Acadêmico em Ciência da Informação do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação - PPGCI da Universidade Federal 
do Ceará – UFC, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Ciência da 
Informação. Área de Concentração: 
Representação e Mediação da Informação e do 
Conhecimento. Linha de Pesquisa: Mediação e 
Gestão da Informação e do Conhecimento. 
 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Tadeu Feitosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA – CE 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Universitária 
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

 
 
G1a Girão, Igor Peixoto Torres 

    Áudio games no processo de aprendizagem de deficientes visuais: análise sob o aspecto da 
mediação da informação / Igor Peixoto Torres Girão. – 2018. 

149 f.: il. color. 
 

    Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação, Fortaleza, 2018. 

                          Orientação: Prof. Dr. Luiz Tadeu Feitosa. 
   
1. Áudio Games. 2. Mediação da Informação. 3. Deficiência Visual. 4. Acessibilidade. 5. 

Videogames. I. Título.  
 

          CDD 020 
 



 

IGOR PEIXOTO TORRES GIRÃO 

 

 

 

 

ÁUDIO GAMES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE DEFICIENTES VISUAIS: 

ANÁLISE SOBRE O ASPECTO DA MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO  

 
 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Informação da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial à obtenção do título de Mestre em 
Ciência da Informação. Área de Concentração: 
Representação e Mediação da Informação e do 
Conhecimento. Linha de Pesquisa: Mediação e 
Gestão da Informação e do Conhecimento. 
 

 
 
 
Aprovada em: 22/08/2018. 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Luiz Tadeu Feitosa (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior 

Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (UNESP) 
 

______________________________________________ 
Prof. Dr. Jefferson Veras Nunes 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa dissertação aos inconformados, 

aos dedicados, aos eficientes. Mas 

principalmente a quem não acreditou que eu 

chegaria até aqui. 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Aqui é o momento de reconhecer, citar e agradecer a quem foi importante para o 

desenvolvimento desse empreendimento de vida. Minha casinha é feita de tijolos, e eu 

agradeço em primeiro lugar a Ele, que não desiste de mim, nem nos momentos de solidão e 

nem de euforia “a solidão humaniza, a felicidade bestializa o homem”. 

Agradeço aos meus pais e minha família de modo geral por ter me dado o suporte 

necessário para conseguir planejar, tentar, começar e terminar essa pesquisa. Norma Célia, 

Marcos Antônio, Isadora, Isabela e Maria Flor. 

Agradeço ao meu professor e amigo Tadeu Feitosa, que comprou minha ideia e peitou 

junto as adversidades, com o gigantismo que os amigos têm. 

Agradeço a toda a equipe do PPGCI, que personificam o brilhantismo de um grupo 

profissional compromissado em fazer os alunos sentirem-se ao mesmo tempo importantes, 

assistidos e poderosos. Obrigado Veruska, prof. Lídia, prof. Virgínia, como coordenadoras. 

Obrigado aos professores Jefferson Veras, Giovanna Guedes e Juliana Buse, pela 

presteza, simpatia e pensamento positivo, tornando as aulas e as conversas de corredor 

orientações, tanto de conceitos acadêmicos quanto em visões de mundo. 

Grande e especial agradecimento para: Giordana, Pricila, Ismael, Morgana, Joana, 

Felipe, Natanna, Bárbara e Jefferson Leite. Obrigado pelos e-mails, normalizações, recados, 

conselhos, pensamento positivo, força e companheirismo... foi mais legal ser da turma 1, por 

esses e outros motivos.  

Obrigado também a minha amiga Izabel, uma das profissionais mais formidáveis que 

eu conheço e uma das pessoas mais cheias de vontade de ser sempre melhor. 

Obrigado a minha amiga de sempre Camila Regina Rabelo pelos momentos de risadas 

e relativismos, vendo os problemas sempre como motivos para sacodir nosso mundo, mas nos 

erguem mais alto, dando uma visão privilegiada dos demais caminhos. 

Obrigado ao seu Gilmar e a dona Cristina, pelos cafés filosóficos e gaitadas matutinas. 

Agradecimentos a Secretaria de Acessibilidade por sempre se manter a disposição e 

permitir que eu sempre tivesse minhas necessidades de acessibilidade atendidas em tempo 

hábil, mantendo minha práxis de pesquisador possível. 

Obrigado totalmente especial e importante para o pessoal do Instituto dos cegos, sem a 

participação de vocês nada poderia ter sido feito.  



Agradeço a Andreia Barros e a Ceiça, Pessoas fundamentais em vários aspectos, 

obrigado suas lindas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há alternativa, é a única opção. Unir o 

otimismo da vontade e o pessimismo da razão,  

contra toda expectativa, contra qualquer 

previsão. Há um ponto de partida, há um ponto 

de união. Sentir com inteligência, pensar com 

emoção. 

 

Humberto Guessinger. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Analisa os áudio games no processo de ensino-aprendizagem de estudantes deficientes 

visuais. Problematiza a falta de acessibilidade nas técnicas de mediação da informação, 

mostrando os áudio games do DosVox como chave no processo de mediação de informações 

para estes estudantes. As práticas informacionais oriundas da Ciência da Informação 

proporcionam aos ambientes de aprendizagem novas maneiras de trabalhar, interagir e dar 

significado aos construtos informacionais. Reflete sobre os conceitos de deficiência e 

deficiência visual, sem perder de vista os áudio games, apresentados em paralelo aos jogos e 

vídeo games. Reflete também sobre o potencial dos sons como um ator na construção de 

sentidos e de mediação da informação, como o compartilhamento de sensações pode ser 

percebido por meio da sonoridade e como os áudio games do DosVox são usados. Tendo em 

vista as reflexões e problematizações feitas sobre os áudio games e como podem ser 

instrumentalizados como ferramentas de mediação, se questiona: como os áudio games 

podem se constituir como ferramenta de mediação da informação no contexto de ensino e 

aprendizagem de estudantes com deficiência visual? Para responder ao questionamento se 

firma o objetivo geral: avaliar as possibilidades e uso dos áudio games do DosVox como 

ferramenta de mediação da informação no contexto de ensino e aprendizagem segundo a visão 

dos professores. Os específicos são: Avaliar e discriminar os recursos dos áudio games do 

DosVox, no que tange ao processo de mediação da informação relativo ao ensino e 

aprendizagem de deficientes visuais; Analisar e caracterizar a percepção dos professores e 

estudantes na aplicabilidade dos áudio games como ferramenta de mediação da informação; 

identificar se os áudio games são usados no processo educacional e se não, por quê; 

realizamos um momento denominado Oficina de Essperimentação Perceptual, para analisar o 

comportamento dos estudantes perante os áudio games. , Levando em conta a forma que o 

áudio desses jogos auxiliam o professor a estabelecer um canal de mediação da informação 

com os estudantes, usando o conceito de Mediação Dialógica (GOMES, 2014 ) chamando a 

atenção para o potencial do profissional da informação como mediador (ALMEIDA JÚNIOR, 

2009; 2015) e com conceitos sobre games de Huizinga (1999), Caillois (1990) e de Cris 

Crawford (1982). Esta pesquisa é qualitativa e é calcada em 3 momentos metodológicos. O 

primeiro se constitui de uma revisão bibliográfica e exploratória, aproximando e colidindo 

argumentos relativos aos temas abordados ao longo da investigação. A segunda é entrevista 

informal com professores especialistas na educação de deficientes visuais somada a imersão 

feita por nós no campo de pesquisa, aventando momentos de uma coleta etnográfica. Em 



terceiro lugar foi feita uma atividade com alunos usando áudio games em um momento 

mediativo tencionando compreender todo ciclo de mediação informacional. As reflexões 

conclusivas apontam para o uso dos áudio games do DosVox como uma possibilidade a mais 

para mediar informação para os estudantes visualmente limitados, apontando esta ferramenta 

como uma alternativa para mitigar a exclusão informacional, tornando o processo de ensino e 

aprendizagem um momento lúdico, inclusivo e significativo. 

 

Palavras-chave: Áudio Games. Mediação da Informação. Deficiência Visual. Acessibilidade. 

Videogames.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Analyzes audio games in the teaching-learning process of visually impaired students. It 

problematizes the lack of accessibility in information mediation techniques, showing the 

DosVox audio games as a key in the information mediation process for these students. 

Informational practices derived from Information Science provide learning environments with 

new ways of working, interacting and giving meaning to information constructs. It reflects on 

the concepts of disability and visual impairment, without losing sight of the audio games, 

presented in parallel to games and video games. It reflects on the potential of sounds as an 

actor in the construction of senses and the mediation of information, as the sharing of 

sensations can be perceived through sonority and how DosVox audio games make use of this 

mechanics. Considering the reflections and problematizations made on audio games and how 

they can be used as mediation tools, it’s ask: how can audio games be a tool for mediation of 

information in the context of teaching and learning of students with visual impairment? To 

answer the question, we established the general objective: to evaluate the possibilities and use 

of DosVox audio games as a tool for mediation of information in the context of teaching and 

learning according to the teachers' view. The specific ones are: To evaluate and to 

discriminate the resources of the audio games of the DosVox, as far as the process of 

mediation of the information regarding the teaching and learning of visually impaired people; 

To analyze and characterize the perception of teachers and students of DosVox in the 

applicability of audio games as a tool for mediation of information in the context of teaching 

and learning of the visually impaired; To identify how the DosVox audio games constitute an 

accessible tool, Taking into account the way in which the audio of these games helps the 

teacher to establish a channel of information mediation with the students, using the concept of 

Dialogic Mediation (GOMES , 2014) highlighting the potential of the information 

professional as a mediator (ALMEIDA JÚNIOR, 2009; 2015) and with concepts about games 

by Huizinga (1999), Caillois (1990) and Cris Crawford (1982). This research is qualitative 

and is based on three methodological moments. The first one consists of a bibliographical and 

exploratory review, approaching and colliding arguments related to the themes addressed 

throughout the investigation. The second one is the compilation of 6 guidelines that show 

guidelines for the technical design of accessible games, always with reference what Nielsem 

(1993) lists as Usability attributes. The third is an in-depth interview with teachers 

specializing in the education of the visually impaired and an activity with their students using 

audio games in a mediative moment intending to understand every moment of information 



mediation. The concluding reflections point to the use of DosVox audio games as an 

additional possibility to mediate information for visually limited students, pointing to this tool 

as an alternative to mitigate informational exclusion. 

 

Keywords: Audio games. Information mediation. Visual impairment. Accessibility. Video 

games. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A visão talvez seja o sentido mais amplamente influente em nosso cotidiano, sendo 

usado para interpretar os sinais e signos que nos inserem como viventes do mundo, o termo 

“vidente” se utiliza aqui no sentido de estar no meio e fazer parte do que está a nossa volta. 

Sobre a percepção do ambiente que está ao nosso redor, sabemos que quando abrimos nossos 

olhos todas as manhãs damos de cara com um mundo que passamos a vida aprendendo a ver. 

O mundo não nos é dado: construímos nosso mundo através de experiência, classificação, 

memória e reconhecimento (SACKS, 2007).  

A alimentação e a retroalimentação entre os indivíduos e o mundo acontecem a todo o 

momento, em um processo dinâmico e dialético de negociação, ressignificação, reflexão e 

apropriação entre cada um e as coisas do mundo. Nesse sentido entendemos a mediação como 

fundamental para a transmissão de informação, sendo o mundo o palco por excelência onde 

acontecem as trocas de valores, pontos de vista e sentimentos. Nesse lócus são erigidos 

sentidos, mitos e estruturas. O tablado da mediação é o mundo, é a vida. (GOMES, 2014). 

Entretanto, não podemos deixar de ponderar quanto ao indelével quinhão biológico de 

cada ser, o que torna cada sujeito único, tomando cuidado para que os conceitos de que somos 

todos iguais, ou todos somos deficientes não embote nosso pensamento reflexivo para a 

seguinte questão: o homem é um ser naturalmente cultural e culturalmente biológico 

(OMOTE, 1999). 

Tendo em vista a necessidade de mediar a informação para pessoas com deficiências, 

seja na inserção no mercado de trabalho, das ações culturais e nas metodologias de educação, 

realçamos a premência de ter competências e criatividade para se desenvolver novas técnicas 

de ensino. Nesse processo, torna-se relevante o uso das potencialidades que a sociedade da 

informação pode proporcionar com formas de: atrelar, representar, transportar, legibilizar, 

registrar, organizar e disseminar praticamente qualquer fato, momento, evento, entendendo 

que esses processos podem ser rapidamente transformados em conteúdos informacionais. Isto 

nos leva ao questionamento: como os áudio games podem se constituir como ferramenta de 

mediação da informação no contexto de ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência 

visual? 

Como ponto de partida para realçar essa busca, estabelecemos um recorte para que a 

mediação da informação que focaremos ao longo desta pesquisa se detenha no que tange ao 

processo de ensino e aprendizagem e no uso dos áudio games do pacote DosVox para este 
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fim, aferindo se a transmissão da informação que esta ferramenta pode gerar, contribui para a 

construção do conhecimento dos deficientes visuais. 

Para responder a referida questão, firmamos como objetivo geral: avaliar as 

possibilidades e uso dos áudio games do pacote DosVox como ferramenta de mediação da 

informação no contexto de ensino e aprendizagem. 

Para dar base ao objetivo principal, sustentamos os seguintes objetivos específicos:  

a) Avaliar e discriminar os recursos dos áudio games do DosVox, no que tange ao 

processo de mediação da informação relativo ao ensino e aprendizagem de deficientes 

visuais; 

b) Analisar e caracterizar a percepção dos professores especialistas e estudantes usuários 

do DosVox na aplicabilidade dos áudio games como ferramenta de mediação da 

informação no contexto de ensino e aprendizagem de deficientes visuais; 

c) Identificar de que forma os áudio games do DosVox se constituem como uma 

ferramenta Acessível para professores e estudantes com deficiência visual; 

d) Analisar o comportamento dos estudantes ao jogar os áudio games. 

 

A pesquisa faz o exercício de traçar paralelos entre aspectos técnicos de acessibilidade 

para games com relação ao nosso objeto de estudo, tencionando por em evidência a mediação 

da informação para deficientes visuais no processo de aprendizagem usando os áudio games 

do DosVox. 

A falta de um sentido, mesmo que de maneira parcial, a familiaridade ao universo dos 

videogames e posteriormente ao dos Áudio games motivou-me a trabalhar em uma pesquisa 

que levasse ao deficiente visual um modo de lazer que, ao mesmo tempo usasse das 

tecnologias de informação proporcionando diversão, educação e cultura para pessoas com 

necessidades especiais.  

Pensar em formas de compreender a percepção das pessoas com deficiência visual é 

uma ação urgente, pois estes sujeitos estão inseridos no mesmo contexto que pessoas que 

enxergam normalmente, tendo que se valer de suportes informacionais que são inadequados e 

inacessíveis no sentido de mediar a informação. 

Como veremos mais a frente, acreditamos que se o fator Acessibilidade não for 

desempenhado com eficácia pelos mediadores de informação, de nada valerá qualquer esforço 

subsequente no tratamento ou na organização da informação, pois sujeitos que precisam de 

meios específicos para manterem vínculos com a informação não terão como estabelecer elos 

cognitivos, emocionais e nem filosóficos com os construtos informacionais. 
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A atenção que é dada à inclusão aos diversos ambientes informacionais ainda é pouco 

problematizada. Nesse contexto, torna-se premente que hajam pesquisas relacionadas à 

avaliação do fluxo informacional em ambientes ofertados para pessoas com deficiência visual. 

Assim, a presente pesquisa se configura como qualitativa, propondo uma revisão 

teórico conceitual, explorando reflexões sobre a temática dos áudio games presentes no pacote 

de jogos do DosVox, Acessibilidade, Deficiência visual e mediação da informação como 

elementos básicos no processo de ensino e aprendizagem.  

O DosVox é um ambiente virtual que possibilita ao usuário, em específico o deficiente 

visual, desempenhar com facilidade tarefas pertinentes aos documentos digitais e a Internet. O 

programa centraliza desde sua criação, funções relativas ao gerenciamento das operações 

básicas do computador no que se refere a tarefas escolares e trabalho de escritório, redação de 

textos, criação de apresentações e planilhas até tarefas mais complexas como programar 

scripts e gerenciar softwares de multimídia, por exemplo.  

Com a evolução do software outras funções foram incorporadas, tornando o DosVox a 

principal ferramenta nacional de auxílio aos deficientes visuais no contato, tratamento e 

edição de materiais digitais, conexão a Internet e acesso aos conteúdos informacionais. Jogos 

e utilitários diversos também foram implementados, dando mais corpo ao programa e, por 

conseguinte, agradando um escopo maior de pessoas, pois se poderia encontrar em uma única 

plataforma ferramentas acessíveis voltadas para o trabalho e para o lazer.  

Toda a metáfora do sistema é baseada nas setas (navegar nos menus) e em comandos 

digitados no teclado. Em todo o momento o usuário estabelece um diálogo com a máquina, 

pois, uma vez que o computador está literalmente falando com o operador, a experiência 

torna-se mais amigável. 

Para o contexto de ensino e aprendizagem o ambiente erigido pelo DosVox é de 

extrema relevância, pois a facilidade de uso dos seus utilitários torna o programa de 

manuseamento elementar para usuários de todas as idades, ou seja, estudantes e professores 

com deficiência visual podem usá-lo com a mesma proficiência. 

Os áudio games podem ser analisados em diversas faces, mas nesta pesquisa são 

observados os aspectos concernentes aos processos de mediação da informação e aos de 

catálise dos objetivos pedagógicos. A pesquisa passa pelo processo de análise, cotejamento e 

conjectura, refletindo sobre o que será percebido nas técnicas entre professor-estudante-áudio 

game para entender a totalidade dos segmentos que são executados, bem como o estado da 

arte da forma na qual esses jogos em áudio já são usados nas metodologias. 
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O diálogo entre os conhecimentos intrínsecos dos usuários mais o conteúdo que o 

professor objetiva apresentar, somado as formas de acesso proporcionadas pelo meio, 

elevando a mediação da informação entre suportes, conteúdos informacionais, intelecto e o 

entorno, amplia, sobremaneira, as trocas possíveis entre o que é externo e o que está interno 

ao sujeito.  

Nossa pesquisa descortina, camada por camada, a premência de se apontar os áudio 

games dentro do hall de ferramentas e alternativas que entendemos ser importantes para o 

processo educacional dos deficientes visuais. Os áudio games não se constituem como 

instrumentos fins de uma estratégia metodológica, para além disso ele figura entre ser um 

Equipamento que aventa momentos mediativos entre os estudantes, seus símbolos culturais e 

novas ressignificações, a partir da percepção reinventada. 

As reflexões sobre os processos de mediação da informação são extremamente 

necessárias, principalmente no tocante a especificidade na transmissão e recepção da 

informação por deficientes visuais, a diferença sensorial desses sujeitos faz com que haja 

necessidade de se elaborar novas metodologias de transmissão de conteúdos informacionais. 

Principalmente se pensarmos que maioria das técnicas pedagógicas, está pautada em 

metodologias cristalizadas e processos eminentemente unidirecionais, usando as palavras de 

Paulo Freire, uma pedagogia opressora e bancária. 

Não é objetivo desta pesquisa refletir profundamente acerca dos meios e modos da 

cultura cega, mas sabendo que ela existe, nos debruçamos sobre o uso dos áudio games como 

instrumento de mediação da informação, acreditando ser por meio desta ferramenta, novos 

caminhos, novas ressignificações e novas memórias são geradas para estes estudantes. Assim 

entendemos que a informação também constrói a cultura, a cultura viaja pela linguagem, a 

linguagem aproxima as pessoas e nomeia tudo que está a nossa volta. 

Compreendemos que a trajetória para alcançar informações relevantes, segundo o que 

preconizam os ditames científicos, normalmente é tortuosa e cheia de meandros, vírgulas e 

parênteses, mas devemos ter em mente sempre o leitor, seja ele pesquisador ou simplesmente 

um curioso. Portanto esta dissertação foi dividida em 10 sessões entre seus capítulos e seus 

subcapítulos.  

A primeira é esta introdução, a segunda é denominada de “Ciência da informação: o 

por quê do diálogo”, que estabelece uma reflexão sobre os motivos de se fundamentar a 

Sociedade da Informação como uma seara interessante para o debate e naturalmente fazendo 

relações entre a CI, que permeia todo este cenário com seus fazeres e suas ferramentas, 

reinventando sentidos e significados a partir de suas técnicas. 
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O capítulo 3 chama-se “Deficiência”, com sua sub sessão “deficiência visual”, na qual 

resolvemos apresentar conceitos e formas de percepção caracterizadas tanto pela literatura, 

como aos olhos do autor, que sendo uma pessoa com deficiência motora e visual, faz 

reflexões com um olhar de dentro para fora. Este capítulo mostra também formas 

estigmatizadas que os deficientes foram julgados ao longo da história e dos processos 

científicos que endossaram e outros que refutaram estas maneiras de tratar estas pessoas. 

O capítulo 4, “Mediação da informação: da Acessibilidade a inclusão”, problematiza e 

reflete sobre o que se entende como a mediação da informação focada para deficientes 

visuais, compreendendo que existe uma forma peculiar de se perceber as informações por 

esses indivíduos, bem como uma forma diferenciada de se expressar entre estes sujeitos e seu 

em torno. Os processos de mediação de informações pedagógicas são pensados e 

reconfigurados para estabelecer e promover a inclusão. Apresenta aproximações sobre os 

conceitos e especificidades que podem se caracterizar como formas de usabilidade profícuas 

dos áudio games e apresenta o profissional da informação como potencial mediador, pois 

informações peculiares ainda são informações. 

A subseção 4.1, “Diretrizes e reflexões sobre games acessíveis”, foca no 

estabelecimento de diretrizes para se levar em conta na avaliação técnica de áudio games, para 

que o mediador saiba que elementos são melhor percebidos e usados pelos deficientes visuais, 

esta sessão também justifica o uso de games e mais especificamente dos áudio games, 

chamando atenção para a “nova geração” de aprendentes. 

O capítulo 5 se chama “Vídeo games: reflexões por trás dos códigos”, traz a discussão 

tanto os jogos em sua conceituação essencial, apoiando-se em autores como Joan Huizinga 

(1999), Roger Caillois (1990), Chris Crawford (1982) e Zagal (2010), principalmente, mas 

evocando também a aproximação entre os games convencionais e os áudio games. Essa 

relação é delineada sem perder de vista a presença das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) como auxiliar e promotora de grande parte do que é atingido em 

processos de mediação da informação. 

Este capítulo ainda apresenta a qualidade informativa dos sons, por meio da subseção 

5.1 e 5.2, estes áudios agem como interlocutores e fomentadores de sentidos para o que se 

ouve, transformando audição em narração; o 5.3 apresenta os paralelismos entre fatores 

visuais convertidos ou adaptados em áudio. 

Fazendo valer a reflexão sobre a representação info-comunicacional do áudio, 

engajamos o capitulo 6, que se refere diretamente aos “áudio games: jogos para se ouvir”. 

Esta sessão apresenta as peculiaridades que permeiam estes jogos desde o primeiro 
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pensamento sobre sua produção e desenvolvimento, mas principalmente no tocante as formas 

nas quais estes jogos podem ser usados como ferramentas no processo de mediação da 

informação para alunos com deficiências visuais. 

A sessão 6.1 se chama “A cognição da jornada: memória e áudio games”, faz uma 

explanação sobre formas que nossa percepção trabalha para construir memórias, não no 

sentido de costumes e tradições, mas em um nível de teia neural de recuperação e ativação de 

sentidos que evocam as lembranças. Estas se agrupam, com precisão quase computacional, 

em nossa psique e nos ajuda a entender e estruturar aprendizados   com narrativas.  

O capitulo 7 é referente a metodologia e dá detalhes sobre o nosso percurso, 

apresentando os processos técnicos e operacionais escolhidos para interagir com campo,  

O capitulo 8 se aprofundou mais nas observações empíricas, foram feitas colocações 

sobre a maneira que os áudio games são usados no processo de mediação dos estudantes com 

deficiências visuais, foi feita a categorização e a análise de aspectos referentes ao que foi 

observado e o que foi estudado em nossa revisão bibliográfica. 

A sessão 8.1 se aprofunda em decisões metodológicas e descreve como a atividade 

empírica se desenrolou, chamando a atenção para fatores ocorridos que foram antecipados por 

reflexões entre nós e a literatura. 

O capítulo 9 é referente a reflexão aprofundada das interpretações do que foi 

observado e paralelos entre atividade e os conceitos estudados, tencionamos entender e 

interpretar os impulsos dos estudantes no contato com os áudio games do DosVox e 

registramos nossas deduções em consonância com os autores escolhidos para apoiar esta 

pesquisa. 

O capítulo 10 se constitui nas nossas reflexões conclusivas, é feito o arremate não da 

questão da mediação da informação para estudantes com deficiências visuais, mas sobre 

nossos esforços científicos no seio deste trabalho. 

A divisão dessa dissertação foi pensada visando que houvesse um fio narrativo coeso, 

de forma que fossem aos poucos apresentados dados que ratificassem os degraus pelos quais 

nossos esforços científicos e metodológicos perpassaram. 
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2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: O PORQUÊ DO DIÁLOGO 

 

As últimas décadas têm visto o debate acerca da acessibilidade para deficientes crescer 

e se intensificar.  Esse mesmo período também viu os debates em torno do acesso a 

informação se modificarem, ganhando novos contornos, dimensões e espaços. Na literatura da 

área da Ciência da Informação (CI) e de áreas correlatas, é amplamente difundida a ideia de 

que estamos vivendo na era da informação.  Nesse contexto, a sociedade da informação é 

definida por Karvonnen (2001 apud CARDOSO, 2007, p. 37) como sendo:  

 

Um processo de mudança social baseado na informação, a qual é, por sua vez, a 
expressão do conhecimento humano. A sociedade da informação é fruto do processo 
tecnológico que nos permite processar, armazenar, selecionar e comunicar 
informação em todas as formas disponíveis – oral, escrita e visual – sem limitações 
de distância, tempo e volume – adicionando novas capacidades ao ser humano e 
mudando a maneira como vivemos e trabalhamos em conjunto. 

 
 

A sociedade da informação, explanada nesses conceitos é, portanto, a relação existente 

entre as sociedades que usam a informação como combustível e – seja por evolução ou por 

ressignificações – se faz presente no contexto planetário ao se manter como parte contribuinte 

no grande fluxo informacional, construído e estruturado a partir das relações interdependentes 

entre os seres humanos, em toda sua complexidade e a Ciência da informação, que se debruça 

sobre esses fenômenos informacionais. 

Já Para Barreto (2005, p. 79), devemos ter cuidado e não confundir sociedade da 

informação com sociedade do conhecimento. Para o autor “a sociedade da informação é uma 

utopia de realização tecnológica e a sociedade do conhecimento, por sua vez, é a esperança de 

realização do saber” (BARRETO, 2005, p. 79). 

Sobre a Ciência da Informação é premente considerar algumas formas semelhantes nas 

quais ela é conceituada. Um dos conceitos, e talvez um dos mais utilizados pelos estudiosos 

da área é o de Shera e Cleveland, resultado da conferência do Instituto de Tecnologia da 

Geórgia realizado respectivamente em outubro de 1961 e abril de 1962. Os autores definem 

Ciência da Informação como a:  

 

[...] ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as 
forças que regem o fluxo de informações, bem como os meios de tratamento da 
informação para otimizar a acessibilidade e a usabilidade. Os processos incluem a 
produção, difusão, coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação e 
uso da informação. O campo é derivado ou relacionado com a matemática, lógica, 
lingüística, psicologia, informática, pesquisas operacionais, artes gráficas, 
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comunicação, biblioteconomia, gestão, e alguns outros campos. (SHERA;  
CLEVELAND, 1977, p. 265) 

 

Este mesmo conceito foi ratificado por Borko em seu artigo Information science: what 

is it? (1968). O autor publicou essa obra com reflexões voltadas a esta nova ciência que 

carecia de um delineamento para ampliar seu escopo. A função desta obra também foi 

popularizar a CI e chamar as atenções para seus fazeres que ainda eram nebulosos. 

Podemos perceber que desde muito cedo havia uma preocupação de certa forma até 

isométrica entre a acessibilidade e outras grandezas e práticas da CI, como a recuperação da 

informação, a representação, a classificação e as formas de estruturação e organização. 

Entretanto, estas permaneceram como fortes diretrizes dentro do que se esperava enquanto 

práticas informacionais, mas, a acessibilidade da informação, bem como a usabilidade 

tornaram-se segmentos por demais específicos, sendo tratados por caminhos com menor 

incidência de holofotes pela CI.  

Todavia, podemos inferir que o conceito de Acessibilidade e de Usabilidade não é o 

mesmo que temos hoje, embora estejamos sendo modificados continuamente ressignificando 

e dando maior amplitude aos nossos nichos de atuação. 

Para Saracevic (1996), a Ciência da Informação é voltada para os problemas da 

comunicação, do conhecimento e dos seus registros com os seres humanos, trabalhando em 

questões científicas e à prática profissional. É uma ciência também focada nas necessidades 

de informação e no seu uso por indivíduos, instituições e no contexto social como um todo, 

não deixando de lado as facilidades tecnológicas no tratamento dessas questões. 

Dialogando com Saracevic (1996), cujo texto fora publicado originalmente em 1991, 

encontramos Wersig (1993, p. 229) para quem a CI “é um protótipo de ciência pós-moderna, 

portanto, não é uma ciência clássica, e surge mais pela necessidade de criar estratégias para 

solucionar problemas causados pela ciência e pela tecnologia”. Ou seja, as práticas das 

disciplinas que atuaram no campo da informação, a exemplo da Biblioteconomia, estavam 

bem delimitadas desde o seu surgimento, mesmo que não tenham se constituído como 

ciências no sentido clássico do termo, com o seu fazer marcado por métodos e técnicas bem 

definidas, e que estavam dando conta do volume informacional gerado pela sociedade. 

O autor supracitado tem a característica de não perder de vista a faceta tecnológica da 

profissão/área, coadunando a ideia de que a Ciência da Informação com sua ampla interação 

com diversas frentes é uma mistura entre o humano e o cibernético; entre os códigos e a 
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cognição que o decifra; entre o fazer, o porquê fazer e como fazer para o desenvolvimento de 

outrem. 

Capurro (2003, p. 7), considera que a Ciência da Informação é: 

  

[...] oriunda tanto da biblioteconomia clássica (estudo dos problemas da transmissão e 
representação das mensagens), quanto da computação digital (impacto da computação 
nos processos de produção, coleta, organização, interpretação, armazenagem, 
recuperação, disseminação, transformação e uso da informação registrada em 
documentos impressos).  

 
 

Portanto, conforme esse pensamento, a área em lide teria tido início com a teoria da 

information retrieval, baseada numa epistemologia fisicista, onde este seria assim seu 

primeiro paradigma (ARAÚJO, 2010). 

Outro paradigma da CI, é o paradigma cognitivo, o qual, conforme Capurro (2003), 

remonta a Otlet e La Fontaine e é também tido como outro dos fundamentos do campo, e 

inclui a cognição humana no processo. A Documentação e, em seguida, a Ciência da 

Informação, têm a ver, aparentemente, em primeiro lugar, com os suportes físicos do 

conhecimento, mas na realidade, sua finalidade é a recuperação da informação, ou seja, o 

conteúdo de tais suportes. Esse é o segundo paradigma e trata de ver de que forma os 

processos informativos transformam ou não o usuário, entendido em primeiro lugar como 

sujeito cognoscente possuidor de modelos mentais do mundo exterior que são transformados 

durante o processo informacional (MORAES, 2011).  

Este paradigma sofreu muita influência da Equação Fundamental da Ciência da 

Informação de Brookes (1980) -K(S)+ΔK=KS+(s+ΔS)→ΔI, que significa: a passagem de um 

estado de conhecimento anômalo K(S) é transformado num novo estado de conhecimento 

KS+(s+ΔS), devido à contribuição de um novo conhecimento ΔK, extraído de uma 

informação ΔI e é assimilada pelo sujeito (que a assimila conforme as condições sociais e 

cognitivas de cada indivíduo). ΔS é o efeito da transformação pelo sujeito. Se ΔI não se 

transforma em ΔS, o sujeito não reconheceu a informação. Esse paradigma cognitivo percebe 

a informação como algo separado do usuário e deixa de lado os condicionamentos sociais e 

materiais do existir humano (CAPURRO, 2003). Ratificamos, chamando a atenção para que 

antes de qualquer coisa, assumir que um dos objetivos da informação disseminada é fazer 

com que a mesma seja acessível, é chamar a responsabilidade para um fazer que, se ruidoso 

ou truncado, impossibilitará sobremaneira a apreensão de conteúdos informacionais. 
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O terceiro paradigma da CI é o paradigma social, o qual tem como de seus principais 

representantes Bernd Frohmann, que critica a epistemologia baseada em conceitos como 

imagens mentais, mapas cognitivos, modelos do mundo, realidades internas, etc. (CAPURRO, 

2003, p. 10,). Frohmann (2006) considera o paradigma cognitivo idealista e associal. Na 

palestra “O caráter social, material e público da informação”, (FROHMANN, 2006, p. 19) 

afirma que “[...] a importante tarefa dos estudos da informação deve se pautar em como 

conciliar estudos sobre o fenômeno da informação em nosso tempo, com estudos e práticas 

sociais e públicas, das realidades políticas, da economia e da cultura [...]”. Ou seja, os estudos 

acerca da informação devem estar voltados também para o seu contexto histórico-social, a fim 

de que as interpretações acerca do fenômeno informacional não se deem apartado de seu 

tempo. 

Seguindo uma linha do tempo, podemos atribuir que o paradigma físico foi o primeiro 

instituído na década de 1940 e se estendendo até a década de 1960, tratando principalmente da 

informação gerada nos colégios invisíveis que compreendiam a produção científica em geral e 

na relação rudimentar entre as recém advindas tecnologias da comunicação, o que acabou por 

gerar um “boom” informacional. Concomitante a isso, a CI teve sua origem no bojo da 

revolução técnica e científica que se seguiu à Segunda Guerra Mundial e o ímpeto de 

desenvolvimento e a própria origem da CI podem ser identificados no o artigo de Vannevar 

Bush (1945), onde o autor identificou a explosão informacional e propôs o MEMEX para 

solucionar o problema. Mesmo considerando que a CI surgiu no período do pós-Segunda 

Guerra Mundial, Saracevic (1996, p. 48) afirma que “os problemas acerca da explosão 

informacional já haviam ocupado as mais variadas profissões no decorrer do tempo”.  

Existem outros autores que se apoiam no paradigma cognitivo e que tem por 

preocupação a recuperação do conteúdo dos documentos, preocupação já encontrada em Otlet 

e La Fontaine; daí muitos considerarem que a Documentação seria a origem da Ciência da 

Informação. Já os que se apoiam no paradigma social, acreditam ser a Biblioteconomia 

clássica a origem da Ciência da Informação, devido a essas origens o nosso pensamento vai 

ao encontro das formulações de Ortega (2016, p. 10) quando afirma que “[...] considera-se 

que a Biblioteconomia deu origem à Bibliografia, que fundamentou a Documentação, que por 

sua vez, forneceu insumos à constituição da Ciência da Informação, também denominada de 

Informatologia [...]”. 

Seguindo linha de raciocínio parecida, Le Coadic (1996, p. 26) afirma que:  
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[...] de prática de organização, a ciência da informação tornou-se, portanto, uma 
ciência social rigorosa que se apoia em uma tecnologia também rigorosa. Tem por 
objeto o estudo das propriedades gerais da informação (natureza, gênese, efeitos), ou 
seja, mais precisamente: a análise dos processos de construção, comunicação e uso 
da informação e a concepção dos produtos e sistemas que permitem sua construção, 
comunicação, armazenamento e uso. (LE COADIC, 1996, p. 26).  

 

Embora a visão de Capurro seja uma das mais mencionadas e lembradas nos discursos 

paradigmáticos, não podemos reduzir as frentes da CI apenas a estes pontos de estudo. 

Escolhemos lidar com esta nomenclatura por uma questão didática, mas não tencionamos 

eleger como únicas as proposições deste pesquisador, mesmo que seja um dos expoentes da 

CI no tocante ao mapeamento dos conceitos de informação em diversas disciplinas, ele 

mesmo afirma que seu esforço em categorizar paradigmas, é uma tentativa de sistematizar 

atenções da área e como a CI pode encarar questões informacionais. 

Os paradigmas da CI não se sobrepõem ou se anulam, não são substituídos e sim se 

somam. São recortes diferentes, porém complementares. O que é observado é que para cada 

paradigma existe uma forma de se estudar o construto informacional e sua interação/impacto 

nas atividades humanas.  

A evolução paradigmática da CI foi o que norteou este campo do conhecimento 

perante as subáreas que ela acabou por gerar, segmentos como a representação da informação, 

a gestão da informação, os estudos de uso e usuários da informação, a tecnologia e a 

segurança da informação. 

A ciência da informação tem desde sua gênese, no fim dos anos 1940, estabelecido um 

laço com as ciências humanas, psicológicas e cognitivas. Essa união interdisciplinar por vezes 

confere para esta área uma confusão de identidade aos olhos de profissionais de outros 

campos. Entretanto, esta junção é exatamente o que permite a CI a potencialidade para 

abordar, ao mesmo tempo, questões tecnossociais e seus desdobramentos. A epistemologia 

deste campo lida diretamente com as reflexões que existem no âmbito da instrumentalização 

de suportes e aspectos sociais como a interferência, a mediação, relações pragmáticas e 

simbólicas existentes no que tange aos fluxos informacionais.  

A interdisciplinaridade da CI é o que de fato faz com que esta área do conhecimento 

possa caminhar em meio a disciplinas correlatas importando e exportando pressupostos e 

pontos de vista, para que em diálogo sejam estabelecidos novos e oportunos vieses para 

solucionar problemas dos seres humanos. 

 

Propomos que o Sistema Informativo Documental, formado por Informação, 
Documento, Usuário, Instituição Informativa Documental, Profissional da 
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Informação Documental, é o núcleo duro do Programa de Pesquisa científica da 
Ciência da Informação/Documentação e seu objeto de estudo. Desta forma estudam-
se os elementos, processos, atividades, características que regem a dinâmica desse 
sistema, para conseguir que os “seres informacionais” com certas necessidades, 
venham ao mundo da informação para satisfazê-las, mediante os documentos que se 
organizam numa instituição informativa documental. (RENDÓN-ROJAS, 2012, p. 
7) 

 

Esta visão se torna interessante quando importamos esse pressuposto ao nosso objeto 

de estudo, que é o processo de mediação de pessoas cegas ou com baixa visão. Interessante 

porquê as agências e regências mediadoras que estes indivíduos constroem durante sua vida 

são diferenciadas principalmente na relação de compreensão do mundo, quando se é comum 

obter percepções fundamentais para a sobrevivência a partir do que vemos. Estes sujeitos 

precisam construir suas certezas e suas associações pela experimentação. 

Para além dos áudio games, para haver uma compreensão do lugar que está situada a 

nossa pesquisa dentro da CI, é preciso entender as matizes das percepções dos deficientes 

visuais e das relações que estes sujeitos têm com o mundo no sentido de recepção e 

ressignificação da informação, para então entrarmos nas reflexões acerca dos áudio games 

como ferramenta de mediação da informação. Uma vez que a CI e suas potencialidades são 

direcionadas para as relações sociais através da informação, podemos aplicar “[...] uma 

perspectiva estruturalista, funcionalista, pragmática, social, dinâmica, estática, sistêmica, 

centrada nos sujeitos, nos objetos, nos processos, etc.” (RENDÓN-ROJAS, 2012)  

O pesquisador continua afirmando: “A existência de diferentes pontos de vista do 

objeto de estudo da Ciência da Informação é o resultado de uma estruturação de uma mesma 

realidade, mas com diferente marco interpretativo, a semelhança da psicologia da Gestalt” 

(RENDÓN-ROJAS, 2012, p. 8), onde se explica que a interpretação, percepção, visão (teoria 

etimologicamente é “ver”) varia de acordo com o enfoque, as tradições, o ambiente do qual 

começa.  

Não é possível discutir quem tem a razão ou a interpretação "correta": quem observa 

uma taça ou dois rostos; ou no caso das duas imagens restantes, uma mulher jovem ou uma 

velha, ou um pato ou um coelho. Tudo depende da Gestalt que se integra, mas o que é certo é 

que existe uma imagem, não é inventada, ilusão, alucinação, sonho, delírio; e com base nessa 

imagem, se constrói uma interpretação, mas sempre existe a possibilidade de "ver" a outra 

imagem se colocado em outro quadro de referência, vê-se de outra forma, tem-se outra 

Gestalt.  
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Figura 1 – Exemplos de ilusões de ótica 

\ 

 Fonte: Redón-Rojas (2012, p.8)  

 

Desse modo, um dos nossos pontos de vista é que, apesar da diversidade de escolas, 

enfoques e tradições no campo dos estudos da informação documental, é possível chegar a um 

acordo mais ou menos estabelecido sobre a natureza, objeto de estudo e principais conceitos 

da disciplina. Nas palavras de Rendón-Rojas (2012, p. 10) “Uma análise profunda e coerente 

das diferentes interpretações leva a convergências nos pressupostos, à descoberta de 

complementações ou consequências que seguem dessas interpretações já que compreendido o 

objeto de estudo como um todo, um ponto particular tem relações com o todo”.  

Ainda segundo Rendón-Rojas (2012, p. 10):  

 
O objeto de estudo da Ciência da Informação/Documentação é complexo e pode ser 
denominado genericamente de maneira tentativa, fenômeno informativo documental 
em sua interpretação estática ou ciclo da informação documental em sua versão 
dinâmica. Esse objeto de estudo pode ser visto a partir da perspectiva da 
comunicação e intermediação (LÓPEZ YEPES, DELGADO Y PIRELA); a partir da 
organização (QUINTERO CASTRO, ORTEGA); ou a partir do sistêmico 
(RENDÓN ROJAS, MANCIPE FLECHAS).  

 
 

Devemos chamar a atenção também para uma linha de pensamento que evidencia que 

não a informação, mas sua mediação seria de fato o objeto de estudo da CI (ALMEIDA 

JÚNIOR, 2009, p. 4). Isso porquê a mediação é para o autor o que de fato movimenta as 

relações interpessoais, com as instituições, o mundo e o contexto sócio histórico cultural. 

Ele evidencia esse pensamento através das relações mediadas em uma biblioteca 

pública, eventos culturais e exposições artísticas, chamando a atenção para a gerencia não 

apenas da informação registrada, mas seus efeitos simbólicos enquanto equipamentos de 

transmissão cultural. Uma apresentação teatral gravada em vídeo, não mais é tratada como 

manifestação artística, mas como uma gravação de informação em um suporte específico. 
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Essa é a lacuna que deve ser transposta pela percepção e tratamento dos sentidos 

heterogêneos atribuídos às manifestações das pessoas, mais do que dos suportes em si, o que é 

modificado pelo paradigma da mediação como objeto de estudo da CI. 

 

A característica da informação passou a ser sua intensão para gerar o conhecimento 
no indivíduo e consequentemente em sua realidade. É nesse sentido que a ciência da 
informação mostra a sua interdisciplinaridade, pois ao se relacionar com o 
conhecimento a informação necessita, para sua explicação, uma reflexão junto com 
a filosofia, a linguística, a ciência cognitiva, a ciência da computação, a sociologia, 
entre outras tantas. (BARRETO, 2005, p. 93) 

 

Barreto (2005) ratifica sua afirmação distinguindo três tempos na historicidade da 

ciência da informação.  Estes podem se caracterizar como guia para uma melhor compreensão 

acerca do desenvolvimento da CI, são eles: a) tempo Gerência da informação (1945/80); b) 

tempo relação Informação e Conhecimento (1995) e; c) tempo do Conhecimento Interativo ou 

Cognição (1995 até hoje). 

O autor chama a atenção para a qualidade interdisciplinar adquirida pela maturidade 

que a CI se propôs desde sua gênese, ao mesmo tempo ratifica que estas etapas citadas não 

são estanques e se inter-relacionam simbioticamente principalmente nos dias atuais. 

Muito do que é estabelecido dentro do que se propõe a CI está diretamente ligado ao 

uso e à transformação de objetos em instrumentos, abordagens revistas e reutilizadas, ligações 

cognitivas, comportamentais, sócio interacionistas e relativas as historicidades de sujeitos e 

instituições. 

Estes fatores se refletem nos estudos de uso e usuários da informação, na 

representação da informação, nos processos de gestão e organização da informação, nos 

processos de mediação e em faces colaterais como os serviços de referência de informação, a 

Arquitetura da Informação, seleção de suportes para constituir o acervo, gestão de sistemas de 

informação e etc, áreas que são consensualmente compartilhadas também pela 

biblioteconomia. 

A CI e a Biblioteconomia estudam, refletem e avaliam as operações, interações e 

relações entre usuários e sistemas informacionais, dando aporte metodológico e 

epistemológico para fundamentar a modificação dos suportes as formas de otimizar 

capacidades cognitivas e as modificações que as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) trazem para o cotidiano das pessoas sem distinção, ampliando as possibilidades de 

melhorar os seus fazeres profissionais, políticos, educacionais e lhes conferindo melhor 

qualidade de vida independente da raça, sexo ou limitação. 
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A questão da intersubjetividade conformada a partir da informação se torna central 
para a compreensão dos diferentes planos de realidade, da distinção entre as 
diferentes formas de conhecimento e dos mecanismos de sua configuração e 
legitimação. Os sujeitos precisam, necessariamente, ser incluídos nos estudos sobre 
a informação e, sobretudo, precisam ser incluídos em suas interações cotidianas, 
formas de expressão e linguagem, ritos e processos sociais. (ARAÚJO, 2003, p. 5) 

 
 

Não se pode ignorar o viés social dos estudos da informação, principalmente quando 

se presume um processo de inclusão. As pessoas com deficiência visual estão em foco em 

diversos estudos, tanto como sujeitos das práticas estudadas, como pesquisadores; estas 

investigações se apresentam também como uma maneira de dar foco a sujeitos que foram 

marginalizados durante uma longa fatia da linha do tempo. Assim, chamar a atenção para 

estudos que apresentam soluções para problemas do cotidiano destes indivíduos, denota 

atenção, preocupação e inclusão. 

Veremos na sessão seguinte uma fatia da história dos deficientes de forma geral 

focalizando em traços que denunciam ou pelo menos são sintomáticos à maneira na qual esses 

indivíduos interagiram com a sociedade ao longo de uma trajetória diferenciada de acordo 

com traços culturais de alguns povos, mas sempre, de uma forma ou de outra, apresentando 

certa marginalidade. Passaremos também por alguns ganhos legais e de como essas novas 

formas de interação foram se amalgamando com o desenvolvimento informacional e com a 

desmistificação de algumas proposições cristalizadas. 
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3 DEFICIÊNCIA 

 

Deixe-me lhe dar um conselho, bastardo - disse 
Lannister. - Nunca se esqueça de quem é, porque é certo 
que o mundo não se lembrará. Faça disso sua força. 
Assim, não poderá ser nunca a sua fraqueza. Arme-se 
com esta lembrança, e ela nunca poderá ser usada para 
magoá-lo. (MARTIN, 2010, p. 112) 

 

O trecho que inicia essa seção é um diálogo do primeiro livro das “Crônicas de Gelo e 

Fogo” e narra um diálogo entre Tyrion Lannister, um anão que fora estigmatizado por toda a 

vida, mesmo sendo membro da casa nobre mais rica do cenário onde a estória acontece e o 

jovem bastardo, John Snow. O primeiro é um homem que sempre foi tratado com preconceito 

e desprezo por sua deficiência, não raramente sendo dito monstro, abominação ou um castigo 

dos deuses para seu pai. O segundo é o jovem bastardo que teve uma infância de igual 

desprezo, pois por parte da sua madrasta, que mesmo com sua casa sendo os Starks protetores 

do Norte, ela sempre o tratou como um pária e o símbolo de uma traição. Ele nunca herdaria 

nada de sua casa e seu estigma era um lembrete para aquela sociedade do erro de seu honrado 

pai. 

O diálogo tem a função de ilustrar a posição que eram vistas e estigmatizadas as 

pessoas fora dos padrões culturais do medievo, cenário no qual acontece a estória. Mesmo se 

tratando de ficção, há uma preocupação da série em retratar com certo grau de aproximação a 

sociedade feudal, ou seja, é  nesse sentido que o estudo da deficiência (de forma ampla) não é 

apenas o estudo do organismo (seus atributos e limitações), mas também das significações 

sociais atribuídas a este organismo e os efeitos que estas trazem para a sua interação com o 

mundo: em que medida a pessoa com deficiência é impedida de se expor a certas 

circunstâncias ou é excluída dos grupos sociais ou desacreditada em suas potencialidades. 

Um estigma pode ser estabelecido por tudo que seja discrepante ao nosso julgamento, 

um atributo, uma situação social ou uma atitude internalizada, por fim, é tudo que nesse 

contexto simboliza inabilidade, desvantagem ou estirpe duvidosa (GOFFMAN, 2004). 

A pessoa com deficiência por vezes não se percebe como um ator dotado de 

possibilidades e potencialidades, não consegue perceber que os atributos que a tornam 

humana estão intactos, o mesmo acontece com as demais pessoas, que limitam o contato 

social por enxergar o deficiente como um ser estigmatizado. Para Goffman (2004) e Omote 

(1994), o estigma é uma relação especial entre atributo e estereótipo e que gera um contexto 

de descrédito e preconceito. 
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Segundo Girão (2014): 

 

A heterogeneidade étnica, bem como a variedade de gênero, preferência política e as 
excentricidades não devem ser tratadas como algo fora da paleta de opções e de 
modos de vida, assim como a liberdade para ser o que quiser, pretende-se alcançar a 
liberdade de se viver como é possível, no que concerne a deficiência congênita ou na 
adquirida, portanto, faz-se necessária o cultivo de uma percepção além da de tolerar 
o diferente, mas de entendei-lo em sua complexidade e riqueza de sentidos, desejos 
e valores. (GIRÃO, 2014, p.17)  

 

A existência por si só, mas também o aumento de casos de pessoas com deficiência 

lutando por sua autonomia, mostra a relevância da pesquisa científica e da intervenção de 

diferentes profissionais em, pelo menos, duas frentes de trabalho: 

 

Resolução de problemas relacionados às causas sociais, geográficas, políticas e 
econômicas da deficiência; Criação de condições para a inserção e o acesso de 
pessoas com deficiência aos bens da cultura, o que inclui, entre muitos outros 
aspectos, tanto o acesso a saúde e educação quanto ao mercado de trabalho. O item b 
relaciona-se à preocupação de gerar acessibilidade para todas as pessoas, o que 
implica remover barreiras físicas, de comunicação e atitudinais que possam impedir 
ou dificultar a vida de uma pessoa na sociedade da qual faz parte (HENKLAINUM; 
TANAKA, 2011, p. 2).  

 

Mas não se trata apenas de uma preocupação com a saúde pública ou com direitos 

pessoais. A concepção moderna de inclusão social defende que todos somos, em alguma 

medida, diferentes, seja em termos de nossa carga genética, história de vida e cultura ou 

características anatômicas, sensitivas e cognitivas; mas que essas diferenças não constituem 

justificativa para a exclusão de uma pessoa da participação na vida em sociedade e do acesso 

aos seus direitos enquanto cidadão (OMOTE, 1994). Por essa razão, todos devem ter acesso 

aos bens da cultura e aos seus direitos legais independente de crença, gênero, raça, etnia, 

cultura, nacionalidade ou atributos pessoais. 

O texto referente à Declaração dos Direitos do Deficiente afirma que: 

 

O deficiente tem os mesmos direitos civis e políticos dos demais seres humanos; O 
deficiente tem direito às medidas destinadas a permitir-lhe alcançar a máxima 
autonomia possível; O deficiente tem direito à [...] educação, à formação e 
readaptação Profissionais; O deficiente tem direito a que sejam levadas em conta 
suas necessidades particulares em todas as etapas do planejamento econômico e 
social. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1975, p.2). 

 
 

Deficiente é definido pela citada Declaração como "toda pessoa em estado de 

incapacidade de prover por si mesma, no todo ou em parte, as necessidades de uma vida 
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pessoal ou social normal, em consequência de uma deficiência   congênita   ou   não, de    suas    

faculdades     físicas   ou   mentais" (1975, p. 3).            

As pessoas com deficiência ainda são tratadas como seres que, ao invés de 

necessidades especiais, são indivíduos que precisam de maior cuidado por serem totalmente 

dependentes. Isso nos leva a acreditar que esta forma errada de visualizar esses sujeitos, se dá 

pelo mesmo sentimento que tem as mesmas inclinações que causam o racismo, a homofobia e 

as demais formas de preconceitos que estão entranhadas em nossa sociedade, sentimentos que 

ainda marginalizam e excluem pessoas, dificultando o desenvolvimento social de uma nação. 

O pensamento ocidental relativo às pessoas com deficiência pode ser 

compartimentalizado de acordo com períodos históricos, crenças e na forma com que a 

sociedade lidava com essas pessoas no tocante ao que podiam oferecer enquanto partes do 

corpus produtivo e da organização cultural de um povo específico. 

Em diferentes períodos históricos, as pessoas com deficiência foram descartadas, 

esquecidas, amparadas, ou simplesmente tratadas com indiferença, isso decorre de 

pontualidades sócio histórico culturais em diversos momentos relacionados aos povos 

influentes de cada período. 

Salientar que para esse momento histórico, que era baseado no misticismo e no favor 

dos deuses, a deficiência não necessariamente deveria ser severa, isso significa que o menor 

desvio da perfeição anatômica era suficiente para condenar a criança ao isolamento ou a 

morte. 

A sociedade ocidental é tida como herdeira das concepções desenvolvidas na Grécia 

Antiga (Século XII a. C. ao Séc. VII a. C.), considerada o berço da civilização. O período de 

que se tem notícia, anterior ao Séc. XII a. C., é o da civilização micênico-cretense na Grécia, 

com sua estrutura fundada em uma “monarquia divina em que a classe sacerdotal tinha grande 

influência e o poder político era hereditário” (MARCONDES, 2002, p. 21). Era uma 

aristocracia militar baseada em uma economia agrária. Nesse período, o pensamento mítico 

era a forma que o povo adotava para explicar aspectos essenciais da realidade, como a criação 

do mundo, a natureza, as origens do povo e seus valores básicos. Os elementos centrais do 

pensamento mítico são o apelo ao sobrenatural e ao mistério. “São os deuses, os espíritos, o 

destino que governam a natureza, o homem, a própria sociedade” (MARCONDES, 2002, p. 

20). 

Conta-se que o mito de Hefesto retrata como era a relação greco-romana com o 

misticismo aplicado às pessoas com deficiência. Hefesto era coxo, corcunda e fisicamente 

embrutecido, por isso Hera ficou envergonhada de dar à luz e o precipitou em um penhasco 
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marítimo para esconder suas deformidades para sempre. (MANSAN, 2004, p. 12; MEUNIER, 

1976, p. 32).  

Contudo ele foi resgatado pelas filhas de Posseidon (ou Netuno) Tetis e Eurínome, que 

o levaram para a ilha de Lemos onde ele, durante vários anos, trabalhou como artesão, 

fabricando os mais belos objetos em ferro, bronze e metais preciosos; forjava, inclusive, os 

raios de Zeus. As lavas do vulcão de Etna eram, para os antigos, o indício da atividade 

subterrânea de Hefesto e de seus auxiliares, os Ciclopes, que eram gigantes de um olho só no 

meio da testa. Um dia Hefesto resolve tentar regressar ao Olimpo de onde havia sido expulso. 

Fabricou um belo trono de ouro para Hera, no qual continha uma armadilha que a tornava 

prisioneira do trono, obrigando-a a chamá-lo de volta para desvencilhá-la. Hefesto solta Hera 

e assume seu lugar na morada dos deuses. Hefesto casa-se com Afrodite, a bela e infiel deusa 

do amor, com quem não teve nenhum filho. Teve cinco filhos, no entanto, com Prenesta, 

Etna, Anticlíea e com Cabiro. (MANSAN, 2004, p. 14; MEUNIER, 1976, p. 37).  

Devemos salientar que na sociedade Clássica se aspirava o desejo de que o homem 

cultuasse o belo e a bondade em todos os seus aspectos, ou seja, com seu corpo, sua mente, 

suas virtudes e em suas condutas, um dos motivos que apontam para a criação da Ética.  

Aristóteles (1988), busca examinar a constituição política perfeita e descreve, no livro 

“A Política”, as ações necessárias para sua ocorrência. Segundo Marcondes (2002, p. 84), a 

política de Aristóteles se articula com a ética, pois a polis é o contexto em que o homem 

virtuoso deve exercer suas atividades, sendo que o agir virtuoso se caracteriza pela relação 

com os outros, isto é, pela vida social.  

Nesse contexto, de prescrição de um ideal de sociedade e de concepção ética, é que 

Aristóteles afirma que “quanto a saber quais os filhos que se devem abandonar ou educar, 

deve haver uma lei que proíba alimentar toda criança disforme” (ARISTÓTELES, 1988, p. 

135). 

Portanto, é importante salientar que os benefícios advindos da beleza do vigor e da 

capacidade física deveriam ser aglutinados pela sociedade, que era militarizada e dependia da 

agricultura para sua manutenção. Esse contexto oferece os elementos para a compreensão da 

concepção de deficiência nesse período. Infere-se que, na Grécia Antiga, a visão 

compartilhada era a de deficiência como dificultadora da sobrevivência/subsistência do povo, 

visto que um corpo disforme ou sem as funções que garantiriam o vigor e a força, pouco 

contribuiriam para a agricultura ou para a guerra. A inserção só seria admitida mediante a 

comprovação de contribuição social por parte da pessoa com deficiência, assim como fez 

Hefesto. 
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Esse modelo de manutenção da sociedade encontrou uma conotação diferenciada na 

sociedade. Verifica-se, então, que, nesse período clássico, a concepção de homem, mundo e 

sociedade, compartilhada por seus pensadores mais representativos, era calcada na busca de 

um ideal de sociedade que deveria ter repercussões nas ações e escolhas de um povo. Era um 

período de formas perfeitas na arquitetura e na arte, de busca de participação do cidadão na 

política; contudo, era também um período em que o regime de escravidão era legitimado 

como necessário e em que o valor das pessoas estava em sua função social e na cisão entre 

trabalho intelectual e trabalho manual. Nessa sociedade, verifica-se que a matriz de 

interpretação utilizada como referência para a compreensão da deficiência é a perfeição e a 

função das pessoas para a Cidade/Estado, o que tem implicações na forma como as pessoas 

com deficiência deveriam ser tratadas: não havia lugar para elas e seu abandono era encarado 

como uma atitude natural e adequada.  

Os autores continuam afirmando que “essa mesma matriz de interpretação e suas 

repercussões para as pessoas com deficiência voltam a predominar durante as primeiras 

décadas do Século XX e tem seu apogeu durante a Segunda Guerra Mundial; contudo, ainda 

ocorre em pequenos grupos na atualidade”. (CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2007, p. 

65) 

No início do Século XX, florescem na Europa as discussões sobre a “eugenia”, teoria 

proposta pelo inglês Francis Galton, no final do Século XIX, que se utilizava de elementos 

positivistas e darwinistas para defender o argumento de que a raça humana encontrava-se em 

constante evolução biológica, base da evolução moral, e que a miséria não era histórica e 

socialmente produzida, mas fruto da incapacidade de espíritos e corpos inferiores em se 

adaptar às novas condições de evolução da espécie (LIMONCIC, 2004 apud CARVALHO-

FREITAS; MARQUES, 2007). Também as concepções de Darwin sobre a evolução das 

espécies e de Mendel sobre a hereditariedade são objetos de estudos e discussões nos meios 

acadêmicos, políticos e médicos da Europa, principalmente na Alemanha (AGOSTINO, 2004 

apud CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2007). 

Segundo Agostino (2004 apud CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2007), antes de 

os nazistas assumirem o poder, já se discutia, tanto na Alemanha quanto em outros países 

europeus, a possibilidade de eliminação de indivíduos incapacitados, tendo como desculpa, 

além da justificação oferecida pelas teorias científicas da época, a redução de custos do 

Estado com a manutenção de deficientes físicos e mentais. 

A partir de 1938, todos os nascimentos de crianças com deformações ou problemas 

mentais passaram a ser comunicados compulsoriamente. De acordo com Agostino (2004 apud 
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CARVALHO-FREITAS; MARQUES, 2007), havia um programa denominado de Eutanásia 

que era desenvolvido e mantido pela Alemanha nazista. Ele afirma que apesar de o programa 

ser denominado Eutanásia, as vítimas não eram nem doentes terminais, nem vítimas de 

grande sofrimento e nem estavam ansiosas para morrer. As justificativas para a 

implementação do programa em relação às pessoas com deficiência eram devido à 

compaixão, eugenia, economia e purificação racial. Esse programa era parte de uma 

campanha para uma nova medicina do Terceiro Reich, que buscava uma modernização radical 

das atividades terapêuticas e a eliminação dos casos considerados refratários.  

 

A Operação Eutanásia, segundo Gallagher (1995), não era uma aberração nazista; 
era considerada uma eficiente aplicação, por meio de políticas públicas, das teorias 
de cientistas e filósofos da sociedade ocidental, como a teoria da evolução de 
Darwin e a redescoberta dos princípios genéticos da hereditariedade propostos por 
Mendel e a eugenia de Galton. O social darwinismo e os princípios da eugenia 
levavam a crer que a hereditariedade era culpada pela insanidade, excentricidade, 
histeria, epilepsia, utilização de álcool e drogas, convulsões, cegueira, deficiências e 
demais desventuras humanas. O programa era considerado tão adequado às 
necessidades e conhecimentos da época que existiam filmes destinados ao 
treinamento dos médicos para a atuação nesse programa e uma ética médica para a 
execução das pessoas com deficiência pautada no respeito à pessoa; esta que deveria 
morrer rapidamente e sem dor. Outra justificativa para o programa de eutanásia era a 
perspectiva econômica. Vivia-se um tempo de guerra, com orçamentos limitados, 
déficits enormes e poucos recursos para a área da saúde. As despesas destinadas às 
pessoas com deficiência, que não poderiam se tornar economicamente ativas, eram 
negativas do ponto de vista do custo/benefício, e os recursos destinados à saúde 
eram racionados (CARVALHO-FREITAS, 2011, p. 66). 

 

Segundo Gallagher (1995), as concepções que justificaram a morte de milhares de 

pessoas com deficiência, durante a Segunda Guerra Mundial, ainda se encontram presentes na 

atualidade, por meio de atitudes como a recusa de frequentar o mesmo ambiente que essas 

pessoas; as agressões verbais que afirmam serem elas um peso para o orçamento público, e a 

violência física e verbal dos grupos neonazistas os quais argumentam que se elas vivessem na 

época de Hitler seus destinos seriam a câmara de gás. Tais fatos, na verdade, reeditam a 

interpretação nazista dos pressupostos de Galton, Darwin e Mendel e, também, a concepção 

de sociedade ideal de Aristóteles e Platão.   

As relações humanas foram modificadas e repensadas diversas vezes, culminando em 

um pensamento de igualdade e de fraternidade, mesmo que ambas premissas estejam mais em 

um imaginário utópico, muitos dos resquícios da eugenia e do etnocentrismo ainda permeiam 

as atitudes das sociedades, mesmo os de uma mesma cultura. O que nos leva a crer que existe 

uma lente de aumento sobre os costumes e tradições globais, regionais, estatais e individuais, 

se não, qual o motivo de haver preconceitos raciais em um país miscigenado como o Brasil? 
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Dessa forma, e partindo do princípio de um legado etnocêntrico e eugênico podemos intuir e 

comprovar em nosso cotidiano, a diferença de tratamento entre os ditos "normais" e qualquer 

outro que não faça parte dos padrões que se disseminam através de nossos neocolonizadores, 

traços como cor da pele, opção sexual, inclinações religiosas, políticas e para fins desse 

estudo as deficiências, em especial as visuais. 

Essas concepções foram mudando, não apenas em relação às pessoas com deficiência, 

mas também em relação aos índios, aos negros, aos homossexuais, às mulheres, idosos e 

outros segmentos considerados "minoritários. Foi apenas no século XIX que o paradigma foi 

transcendido e passou-se a visualizar as diferenças dessa ordem com a ótica biomédica, que 

classificava as lesões como desvantagens naturais e indesejadas. 

Com isso tratamentos de reabilitação eram feitos, prescritos ou mesmo impostos, mas 

não como forma de mitigar entraves. A ótica aqui era a de ser socialmente aceito e mascarar a 

anormalidade. “Quanto mais fiel o simulacro da normalidade, maior o sucesso da 

medicalização dos impedimentos” (THOMAS, 2002, p. 41). 

Na ausência de possibilidades biomédicas, as práticas educacionais compõem outro 

universo de docilização dos corpos: a controvérsia sobre práticas oralistas, ou manualistas 

para crianças surdas é um exemplo de como diferentes narrativas disputam a resposta sobre 

como os surdos devem habitar sociedades não bilíngues (LANE, 1997).  

A primeira tentativa de distanciamento da interpretação biomédica da deficiência foi 

feita na Inglaterra na década de 1970 e esta era diretamente ligada ao materialismo e ao 

capitalismo. Esta visão apresentava que corpos debilitados não faziam parte do escopo 

idealizado e necessário para vivenciar as práticas de produção, ou seja, estariam vivendo em 

uma clandestinidade vampiresca, alimentando-se dos benefícios da sociedade construída por 

quem poderia produzir. (UNION OF THE PHYSICALLY IMPAIRED AGAINST 

SEGREGATION, 1975).  

Ainda assim, muitos termos que hoje são indubitavelmente usados apenas como 

formas pejorativas, caíram em desuso em pouco tempo. Segundo Sassaki (1997),  os termos 

incorretos, por sua vez, agem como perpetuadores e intensificadores de preconceitos. Os 

termos aleijado, defeituoso, incapacitado e inválido eram usados até a década de 1980. Essa 

prática foi sendo esmaecida na esteira de 1981, quando foi proclamado o Ano Internacional 

dos Deficientes pelas Nações Unidas. Teve como objetivo chamar as atenções para a criação 

de planos de ação, na tentativa de dar ênfase à igualdade de oportunidades, reabilitação e 

prevenção de deficiências. 
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Mesmo assim, a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (BRASIL, 2007, p. 

72), aprovada em Assembleia Geral da ONU, em 09 de dezembro de 1975, proclama em seu 

artigo I o seguinte: O termo “pessoas deficientes” refere-se a qualquer pessoa incapaz de 

assegurar por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 

social normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades 

físicas ou mentais. 

Deficiência não se resume ao catálogo de doenças e lesões de uma perícia biomédica 

do corpo. É um conceito que denuncia a relação de desigualdade imposta por ambientes com 

barreiras a um corpo com impedimentos. Por isso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência da Organização das Nações Unidas menciona a participação como parâmetro 

para a formulação de políticas e ações direcionadas a essa população, definindo as pessoas 

com deficiência como “aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2006). Deficiência não é apenas o que o olhar médico descreve, mas 

principalmente a restrição à participação plena provocada pelas barreiras sociais (DINIZ; 

BARBOSA; SANTOS, al, 2009, p. 21). 

Deficiente é a pessoa que não possui a habilidade prática de realizar alguma ação ou 

atividade, mental ou psicológica. A variedade de deficiências é gigantesca, muitas são apenas 

sequelas de alguma doença, não sendo transmitidas, no entanto, as pessoas com deficiência 

muitas vezes se veem como extraterrestres em seu próprio contexto, diminuindo seu direito de 

ser cidadão ativo dos plenos deveres de ser humano. Mesmo com os esforços nacionais e 

globais para que sejam garantidos os direitos e a autonomia das pessoas com deficiência nas 

mais distintas esferas, ainda há necessidade de trilharmos um caminho longo, pois 

simbolicamente todos os dias em quase toda a cidade nos deparamos com cartazes afirmando 

a seguinte frase: “proibimos a entrada e o uso por deficientes”. 

De fato, essas mensagens não existem acintosamente, mas permanecem veladas por 

meio do preconceito, dos veículos estacionando em lugar proibido, em rampas íngremes, em 

calçamentos extremamente acidentados, em instituições públicas que não têm nenhum 

preparo para lidar com a pessoa deficiente. 

Isso repercute, sobremaneira, em toda a configuração do planejamento diário de uma 

rotina de atitudes e diretamente no ir e vir dos deficientes, em todo o arranjo de rotina que 

uma pessoa com deficiência precisa fazer para não ser prejudicada por barreiras que 

normalmente são invisíveis para os demais. Um lugar despreparado para receber pessoas com 
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deficiência, aqui tratando lugar em sentido amplo, estará fadado a perder uma parcela de 

pessoas que consomem, que criam, que em geral são determinadas e que poderiam agregar 

com seus conhecimentos, sua postura um diferencial aos processos e procedimentos nos quais 

a instituição em si trabalha. 

O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 

2008. Isso significa que um novo conceito de deficiência deve nortear as ações do Estado para 

a garantia de justiça a essa população. Segundo dados do Censo 2000, 14,5% dos brasileiros 

apresentam impedimentos corporais como deficiência (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).  

Segundo Diniz, Barbosa e Santos (2009, p. 66), “os critérios utilizados pelo Censo 

2000 para recuperar a magnitude da população com impedimentos corporais no país foram 

marcadamente biomédicos, tais como a gradação de dificuldades para enxergar, ouvir ou se 

locomover.” Isso se deve não apenas ao modelo biomédico vigente na elaboração e gestão das 

políticas públicas para essa população no Brasil, mas principalmente à dificuldade de 

mensuração de o que vem a ser restrição de participação pela interação do corpo com o 

ambiente social (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009). 

Há pelo menos duas maneiras paradigmáticas de se enxergar as deficiências, a 

primeira entende que um corpo com diferenças anatômicas ou sensoriais, não é o que gera a 

exclusão ou os problemas advindos disto, mas a falta de alteridade dos ambientes e da 

sociedade, que por falta de preparo, planejamento e respeito não são adequados para receber 

pessoas com deficiências para autonomamente se fazerem valer dos diferentes dispositivos da 

que de outra forma são acessíveis a todos. 

A segunda maneira é compreender a deficiência como um ponto fora da curva social 

de normalidade. Nesse movimento interpretativo, os impedimentos corporais são classificados 

como indesejáveis e não simplesmente como uma expressão neutra da diversidade humana, 

tal como se deve entender a diversidade racial, geracional ou de gênero (DINÍZ; BARBOSA; 

SANTOS, 2009). Por isso, o corpo com impedimentos deve, segundo esse pensamento, se 

submeter à metamorfose para a normalidade, seja pela reabilitação, pela genética ou por 

práticas educacionais. 

Embora estas duas abordagens tenham um modo bem diferente no que tange a 

interpretação de como a deficiência é enxergada e no que ela simboliza, não podemos inferir 

que sejam excludentes. 

Na jornada histórica, os seres humanos gradativamente desenvolveram ferramentas 

que ampliassem capacidades anatômicas, pois do ponto de vista corporal, nós sempre fomos 
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extremamente menos preparados para sobreviver as disputas com animais que possuíam uma 

pele mais resistente, dentes e garras mais afiadas e uma constituição física que lhes dava 

melhor balanço e velocidade em corridas, seja para fugir o caçar.  

Passar nossas impressões e ensinamentos de vida para descendentes também conferiu 

a capacidade de competir frente a animais maiores e mais fortes que o frágil, porém esperto, 

Homo Sapiens.  

Ao longo de milênios de evolução os seres humanos (Sapiens) não apenas saltaram 

degraus na pirâmide alimentar, como extinguiram animais que antes eram ameaças em 

potencial para seres menores, ou seja, a capacidade de adaptação mais a inteligência  de 

fabricar ferramentas, somadas ao raciocínio de nível estratégico para caçar e coletar, renderam 

ao Homo Sapiens se não a supremacia, mas ao menos a possibilidade de espalhar-se no 

planeta e sobreviver as intempéries (HARARI, 2015). 

Os deficientes, em geral, foram amplamente beneficiados por tecnologias. Entretanto, 

se pensarmos que a gênese do pensamento tecnológico de aprimorar capacidades humanas 

esbarrou em variáveis políticas, econômicas e sociais, esta tecnologia passou a ser distribuída 

de forma pulverizada entre países ou territórios centrais, gerando mais uma ruptura do que 

inclusão, segmentando as ferramentas tecnológicas por outros fatores diferentes apenas de 

uma necessidade física, assumindo o papel de posse e empoderamento. As diferenças de 

rotina de pessoas com deficiência e pessoas "normais" são muito pautadas em uma relação de 

dependência ou de superação, o que evoca uma segmentação entre "humanos normais" e 

"humanos deficientes”, se em geral os paradigmas de capacidade fossem quebrados, os 

deficientes poderiam ser melhor absorvidos em qualquer sociedade. No contexto atual a 

tecnologia deveria permitir as pessoas a fazerem coisas de uma maneira similar, sem barreiras 

que verticalizassem ou separassem por condições injustas quem é melhor ou pior para 

desempenhar funções, específicas ou não. Quando o usuário consegue vencer ou minimizar as 

barreiras anteriormente citadas, atinge um estágio de pré-inclusão. Levando em consideração 

que quando as pessoas usam tecnologias, estas se apresentam de forma a aprimorar 

capacidades e os deficientes em geral, se fazem valer dessa oportunidade de nivelar-se aos 

demais seres humanos. 

Citamos a capacidade de criar e compartilhar ferramentas que levaram os seres 

humanos ao domínio de animais e sua gradativa perpetuação no planeta ancestral. Hoje 

sentimos que a maneira que a humanidade “compartilha” suas ferramentas ou descobertas 

científicas ao invés de ampliar os ganhos para o maior número de indivíduos, garantindo a 
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manutenção da humanidade, presenciamos uma distribuição anômala e que evidencia muito 

mais a disputa, que o desenvolvimento da nossa espécie. 

Desde a antiguidade as deficiências eram interpretadas sob o jugo da penitência divina 

e da crendice em outras superstições. Paulatinamente, essa visão foi sendo modificada e 

através da História, a forma como a deficiência foi vista pela Sociedade mudou muito: houve 

momentos de eliminação, de abandono e outros de respeito e quase veneração, pois era 

considerada um sinal de contato com os deuses. Alguns povos achavam, por exemplo, que o 

cego não enxergava "para fora", mas sim "para dentro", ou seja, se relacionava com as 

divindades. O oposto também foi verdadeiro, em alguns locais e épocas: a deficiência era 

considerada um castigo, um sinal de mácula da pessoa ou de sua família. Historicamente as 

sociedades passaram do extermínio à segregação das pessoas com deficiência, sendo recente a 

discussão e criação efetiva de condições de integração e de direitos iguais (AMARAL, 1994). 

Entre as deficiências mais emblemáticas está a cegueira. Esta sempre encarada 

particularmente como um sinal simbólico sacro ou profano, mas do ponto de vista social, uma 

das mais debilitantes, pois as pessoas tendiam a ser marginalizadas independente se era tido 

como santificado ou maculado. 

Nosso estudo não se debruçou sobre as qualidades ou peculiaridades das sociedades 

acerca destas pessoas, nosso foco é analisar como estas pessoas, com suas diferenças 

sensoriais nos dias de hoje, podem ser incluídas no processo de mediação da informação, 

através dos áudio games, no contexto de ensino e aprendizagem. 

A sessão seguinte refletirá sobre a deficiência visual, suas diferenciações de um 

espectro na escala para outro, as formas de percepção e como modificam as formas de 

apreender a informação. 

 

3.1 Deficiência Visual 

 

A deficiência visual ainda é tratada como obstáculo por vários setores da Sociedade da 

Informação, paradoxalmente é determinado que sejam desenvolvidas competências para que 

as pessoas com esta deficiência, sejam de fato participantes de todas as etapas, processos e 

esferas nas quais a rotina informacional atualmente propõe. 

Para entender o que se compreende como deficiência visual primeiramente temos que 

conceber a ideia de que o mundo não nos é dado totalmente formado, ninguém abre os olhos e 

tem em sua mente toda a construção e a estrutura ao redor. Falando de maneira ampla, o meio 
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que povoamos é naturalmente hostil e a medida que o permeamos com nossas interações é o 

que o torna um lugar habitável. 

Eventualmente, estes modos de interação compreendem, aos poucos, formas 

rudimentares de mediação. Mediação que permite a classificação do mundo por meio dos 

sentidos e das palavras. 

Isso ocorre porque o ser humano se desenvolve, segundo Vygotsky (apud FARIAS, 

2016, p. 86), pela interação social ao adquirir a condição humana na relação com o mundo, 

mediado por instrumentos culturais – signo, palavra, símbolo. Segundo o autor, o 

conhecimento é uma produção cultural, diretamente relacionada à linguagem, e a mediação é 

a ação que se interpõe entre sujeito e objeto de aprendizagem, sendo a palavra de fundamental 

relevância.  

Essa abordagem de Vygotsky (1984) traz como tema central o entendimento de que o 

ser humano se desenvolve pela interação social, o que ocorre quando o desenvolvimento 

cognitivo mantém estreita relação com a aprendizagem, quando há apropriação do 

conhecimento produzido pela humanidade e estabelecimento de relações com o meio. Isso só 

acontece se o aprendizado for adequadamente organizado para resultar “[...] em 

desenvolvimento mental e por em movimento vários processos cognitivos que, de outra 

forma, seriam impossíveis de acontecer.” (VYGOTSKY, 1991, p. 61, apud FARIAS, 2016). 

Por isso, o aprendizado é “um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas.” (VYGOTSKY, 1991, p. 61, apud FARIAS, 2016). 

A todo o momento estamos fazendo uso de nossa capacidade neural para calcular e 

julgar as impressões e percepções que temos do nosso entorno. É o nível mais literal e mais 

biológico que temos de mediação, pensar que tudo isso é feito em tempo real por nossos 

sentidos convencionalmente instituídos e pelos que não são amplamente tidos como 

existentes, mas que para fins científicos e médicos já são considerados. Os cinco sentidos 

básicos são a visão, audição, olfato, tato e paladar. E o sentido que existe e que é pouco 

considerado é a propriocepção, que a grosso modo é uma mistura entre a audição e o tato. 

Entretanto seria no mínimo injusto não mencionar a visão como normalmente 

provedora de estímulos e referenciais para alimentar de dados essa máquina de processamento 

biológico. 

A propriocepção juntamente com os cinco sentidos é o que nos das condições de 

entender e alinhar nosso corpo em equilíbrio, calibra nosso senso de direção e coordenação 

motora, mas o principal é que ele diz ao cérebro o que é ide, ou seja, é por causa dele que 

temos a dimensão do que somos nós e de quem está fora de “nós”. 
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Portanto não podemos classificar o ser humano e seus sentidos biológicos, como 

totalmente inseridos em um pacote de nervos e impulsos, ora, em momentos distintos de 

nosso percurso notamos o complemento entre a percepção cultural e a biologia e de que 

maneira acontece a comunicação entre o que está extracorpóreo com o que está intracorpóreo.  

Neste caso dos sentidos, o nosso corpo é condicionado a mediar os impulsos e 

transformar em informação que faça sentido para nós, enquanto seres viventes, mas de que 

maneira faria sentido se não fossem informações culturalmente contextualizadas? Como 

nossos sentidos seriam mecanismos realmente importantes se nossos referenciais fossem 

deturpados do ponto de vista cultural? 

Visão, audição, tato, olfato, paladar e propriocepção fazem as honras de mediadores 

biológicos pelo fato de que o ser humano está entranhado, enredado, indubitavelmente 

condicionado a ser levado pelos cordões de títeres ancestrais, pessoas que vieram antes de nós 

e pavimentaram o caminho, aplainaram as florestas e represaram rios, sujeitos que 

“fabricaram” o mundo como ele é hoje, como faz sentido para nós, como este mundo não 

natural conversa com nossos sentidos e como lutamos com os cordões que nós mesmos 

tecemos (GEERTZ, 1989). 

Para deficientes visuais, com sua cultura e enfronhados na cultura vidente também, a 

falta de visão ou a deterioração desta evoca o engajamento em um mundo que está sendo 

vivido por partes, para ser entendido, mas que já está posto a priori, não havendo tempo para 

seccioná-lo  e entendê-lo, mas apenas para tentar seguir os trilhos, como pegar um trem sem 

que ele pare na estação. 

 

Não costumamos apreciar devidamente os nossos sentidos. Achamos, por exemplo, 
que o mundo visual é um dado, que o recebemos completo, com profundidade, cor, 
movimento, forma e sentido, tudo em correspondência e sincronia perfeitas. Diante 
dessa aparente unidade, talvez não nos ocorra que muitos elementos compõem uma 
única cena visual e que cada um deles tem de ser separadamente analisado para só 
depois serem todos combinados. Essa natureza composta da percepção visual é mais 
evidente para um artista ou um fotógrafo. Ou pode tornar-se mais perceptível 
quando, por causa de alguma lesão ou desenvolvimento deficiente, algum elemento 
for defectivo ou perder-se. A percepção da cor tem sua própria base neural, tanto 
quanto a percepção de profundidade, de movimento, de forma, etc. E mesmo se 
todas essas percepções preliminares estiverem funcionando, pode haver dificuldade 
para sintetizá-las em uma cena ou objeto visual que faça sentido. (SAKS, 2007, p. 
74, grifo do autor). 

 
 

Entendamos que esta linha de acontecimentos, se apresenta, com todas as pessoas de 

uma forma ou de outra, independente de cor, sexo, classe social e para os fins desse estudo, 

das deficiências, sobretudo, a visual. 
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Outro fator que deve ser levado em conta para conceituarmos a deficiência visual no 

contexto da Sociedade da Informação é que as deficiências podem ser congênitas ou 

adquiridas; baixa visão ou cegueira total (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS, 

2017), isto influencia, sobremaneira, as formas de construção da realidade de cada individuo, 

pois cada nível de visão modificará a importância dos demais sentidos para a compreensão do 

entorno. Portanto entendemos que a deficiência visual é a internalização de saberes visuais 

por sentidos alternativos.  

Entendemos que o deficiente visual possui seus talentos e competências, desenvolve 

aptidões e saberes, compartilha descobertas, possui questionamentos, faz reflexões sobre as 

dúvidas que o assolam e tudo isso de maneira alternativa a sua impossibilidade de ver.  

Entretanto, compreendemos que cotidianamente somos convidados a participar de um 

contexto no qual se prioriza excessivamente a visão. Para uma pessoa com deficiência visual 

torna-se mais complicada a busca da informação em bases de dados, navegar pela internet, 

manipular documentos que estejam somente em registros comuns (tinta), ou digitais sem 

estrutura – e que geralmente não tem tratamento especializado algum – usar as tecnologias 

para estudar, pesquisar, trabalhar, exercer cidadania e até mesmo para o lazer. 

O debate se torna mais compreensível quando pensamos que de fato estes 

procedimentos supracitados realmente existem na sociedade da informação e facilitam, de 

forma extraordinária, a vida de centenas de pessoas, mas excluem outras, com peculiaridades 

geralmente negligenciadas do ponto de vista sensorial.  

A deficiência visual juntamente com o sujeito está inserida em um contexto sócio 

histórico, isso quer dizer que as teias culturais que permeiam as interações desse sujeito com o 

mundo estão entranhadas de significados advindos das modificações oriundas da deficiência. 

Um deficiente visual nem sequer precisa recorrer a definições legais ou biomédicas para se 

sentir minimizado ou desfavorecido, a própria sociedade tenderá a excluí-lo.  

Essas peculiaridades existem para além de qualquer julgamento ou preconceito, pois 

independente de qualquer coisa, as especificidades das pessoas com deficiência visual lhes 

conferem outros modus operandi, mas que não os deve excluir da Sociedade da informação. 

Possuir uma deficiência ainda hoje é uma questão delicada, pois a necessidade de 

tratamento diferenciado em diferentes âmbitos, por vezes, ao contrário de incluir, promove a 

exclusão. Refletindo sobre isso, notamos o quanto é importante entender que um tratamento 

diferencial por vezes é mau visto pelas demais pessoas, como se o individuo com a 

deficiência, pelo tratamento diferente e por vezes preferencial, recebesse serviços melhores ou 

facilidades no desempenho de algumas funções. Geralmente não é levado em consideração 
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por outras pessoas a dificuldade intrínseca da própria deficiência à necessidade heterogênea 

do sujeito, como por exemplo a demanda informacional. 

O tratamento preferencial ou diferenciado, quando não é compreendido em essência 

pela sociedade acaba gerando a segmentação dos serviços. Serviços de informação para 

usuários e serviços de informação para usuários com deficiência é um exemplo.  

Uma vez que esse relacionamento de empatia fosse aglutinado pela cultura social, as 

pessoas com deficiência seriam atendidas em todas as esferas de forma semelhante aos outros 

usuários da informação, sem a necessidade de compartimentalizar os fazeres. 

As pessoas com deficiência continuariam precisando de tratamento diferenciado, mas 

os profissionais estariam capacitados a promover esse atendimento e a sociedade, por sua vez, 

teria mais meios de produzir e registrar a informação de forma mais acessível. 

Em geral as definições sobre deficiência visual divergem de acordo com o foco no 

qual o tema será abordado, tipo de pesquisa que será conduzida, histórico do pesquisador e até 

mesmo existem mudanças a partir do canal responsável por divulgar ou advogar por uma ou 

outra informação sobre o conceito, normalmente essas definições são desproporcionais entre 

qualidade e quantidade do espectro visual. 

Essas definições divergem em alguns pontos, mas afinal, todos concordam no tocante 

a perda da visão, sendo muitos graus de déficit, ou seja, existe uma perda, mas ela pode ser 

gradual, permanente, ter caráter de sequela, pode ser congênita (anomalia genética) ou 

adquirida (configurada pela perda no decorrer da vida). 

Para nossa pesquisa, também é importante entender como os deficientes visuais, 

através da representação sonora da informação contida nos áudio games, podem participar de 

um processo de ensino e aprendizagem.  

Escolhemos estudar a deficiência visual por este viés, pelo fato de que essa forma de 

analisar a visão e a audição como sentidos que servem de canais para o letramento, busca 

chegar à essência da interação para estabelecer contato, mediação da informação e 

aprendizado; estabelecendo qual o papel da audição nos caminhos cartográficos do 

pensamento do deficiente. 

Quando mergulhamos no tema deficiência visual, começamos a imaginar como se dá a 

maneira pela qual as pessoas com limitações visuais traçam seus mapas de busca nos 

ambientes digitais, como essas pessoas apreendem informação necessária para seu cotidiano, 

como usam o material sem nenhum tratamento especial de formatação, como estudam, fazem 

ciência e entrando mais no campo premente, como podem usar os áudio games para 

representar a informação e erigir ambientes de aprendizagem com os sons? Isso implica 
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diretamente na descoberta de um novo mundo, com outras “imagens” que funcionam como 

orientadoras em atividades diárias, educação, lazer e que, portanto, requerem   considerações    

dos   videntes   para   compreender     suas funcionalidades. 

Considerando a relação entre a visão, até então presente, e a ausência dela no contexto 

do ser vivente e ativo inserido no mundo, somos motivados a empreender esforços e reflexões 

para ampliar a interação e a mediação entre o sistema informacional e o indivíduo com esta 

limitação sensorial específica. 

Há definições quantitativas e funcionais para a deficiência visual, alertando que a 

maior preocupação dos especialistas em relação à deficiência visual é quanto "uma pessoa 

pode ou não pode ver". Ao contrário do senso comum, a pessoa cega, sob a ótica médica e 

educacional, não é aquela que não enxerga, pois é raro uma ausência total da percepção 

visual, podendo-se declarar que há graus de deficiência visual, não abrangendo todos os 

deficientes visuais numa mesma classificação. Esta variação é primordial para a constituição 

do sujeito, pois vai determinar se a percepção visual fará parte das formas que o sujeito terá 

de apreensão e interpretação do mundo (AMIRALIAN, 1997). 

Não obstante, transformar o que já era conhecido sob uma nova perspectiva parece 

demandar uma gama de considerações acerca do que de fato constitui a deficiência visual por 

aqueles que irão atender a pessoa com esta limitação, de modo a conduzi-la visando seu bem-

estar na sociedade. 

São importantes essas considerações para os que desenvolvem atividades com pessoas 

com deficiência visual, pois dizem respeito à forma como as pessoas que não dispõem da 

visão como sentido predominante percebem e organizam o mundo ao seu redor (MASINI, 

1994). A deficiência visual envolve todos os aspectos de vida do indivíduo e seu impacto o 

atinge nas esferas física, psicológica e social tornando-o uma pessoa limitada, porém com 

condições de reorganizar e redimensionar sua existência (CARROL, 1968). 

Nossa pesquisa chama a atenção para a qualidade de escolha e a condição que o 

deficiente visual tem de ter controle sobre as decisões que fará ao longo de sua vida, mesmo 

com necessidades diferenciadas, a competência para agir sobre o que interage e influencia em 

seu cotidiano  depende da postura que ele terá ao “se descobrir” deficiente visual  ou no caso 

de uma deficiência congênita, quando se perceber ator em uma teia de interações sociais 

agindo, modificando e sendo modificado pelo seu entorno. Então, poderá entender os 

caminhos que podem e devem ser trilhados para que sua condição de limitação sensorial não 

seja definição para inépcia, mas apenas mais uma peculiaridade, dos milhares possíveis, para 

os seres humanos. 
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4 MEDIAÇÃO D A INFORMAÇÃO: DA ACESSIBILIDADE À INCLUSÃO 

 

No século que já se iniciou, devemos pensar incisivamente nas formas de representar e 

descrever a informação no que tange a relação entre os diferentes suportes e os deficientes 

visuais, ao mesmo tempo, devemos atentar para de que maneira os equipamentos culturais 

devem se preparar, fazendo seu planejamento tático, estratégico e operacional, de forma a 

mitigar ou anular qualquer entrave e ao mesmo tempo ter uma interface amigável para estas 

pessoas. 

Os deficientes visuais lidam com a informação de forma semelhante aos videntes, na 

verdade o que difere a prática informacional está no tocante às formas de apreensão da 

informação, manuseamento dos suportes, fontes de informação e acessibilidade. 

É importante frisar que a acessibilidade, independente do seu foco, significa antes de 

qualquer coisa, a capacidade de um produto se comunicar com seus usuários. Nesse sentido 

tornar uma informação acessível é proporcionar a capacidade de acesso a quem dela necessite, 

levando em consideração as potencialidades e deficiências dos usuários, bem como seu 

contexto sociocultural e econômico. 

Acessibilidade é uma forma de garantir a utilização de locais por qualquer pessoa, 

mesmo que suas limitações sejam temporárias ou permanentes. A abordagem aqui representa 

a igualdade de acesso de fato, aos produtos e serviços de informação a qualquer indivíduo, 

com ou sem deficiência visual. Vale lembrar que há inclusive força de lei que a estabelece e a 

caracteriza. Vejamos o Decreto 5.296 de 2004, Art. 8º, inciso I, que descreve a acessibilidade 

como:  

 

[...] condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004).  

 
 

O fator Acessibilidade é responsável para que haja de fato interesse ou predileção para 

a escolha de alguma fonte específica ou suporte. Em uma sociedade com tantas formas de se 

representar e registrar a informação, a acessibilidade ganha importância não apenas de 

melhorar o uso de uma interface, mas ela é de fato o que permite/possibilita o uso dos 

documentos de forma mais profunda, uma vez que sem o acesso cognitivo ao conteúdo do 

documento é complicado estabelecer vínculos intelectuais, filosóficos ou emocionais com o 

determinado conteúdo da informação.  
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No contexto atual das TIC, a questão da acessibilidade é evidenciada e a sua 

aplicabilidade conceitual ampliada, podendo ser compreendida não apenas como a eliminação 

de barreiras arquitetônicas e de acesso físico, mas a promoção do acesso à rede de 

informações através de equipamentos e programas adequados, que possibilitam a 

apresentação da informação em formato alternativo, de acordo com as necessidades dos 

usuários, incluindo as pessoas com deficiência (ACESSIBILIDADE BRASIL, 2012). 

Para além de interferir em um processo informacional, a acessibilidade como fator de 

mediação, aqui tratada como mediação informacional, deve permitir que os sujeitos possam 

ser livres e autônomos para se apropriarem do mundo e dos seus signos, interpretando e 

manipulando seus significados semióticos e tornando as ferramentas, os indivíduos e o 

ambiente uma amalgama de quereres e poderes, perguntas e respostas, soluções e problemas; 

sempre em devir, significação e completude. 

Nesse sentido, compreendemos a necessidade de ter em nossas reflexões que 

promover experiências informacionais acessíveis é o mesmo que estabelecer um campo de 

ações autônomas e que exprime o valor dos saberes e das informações compartilhadas pelos 

mais diversos atores. 

Um dos conceitos de acesso a informação que propomos neste trabalho apresenta 

quatro bases, são elas: Acessibilidade Cognitiva, Acessibilidade Analógica, Acessibilidade 

Proporcionada e Acessibilidade Intuitiva (GIRÃO, 2014); logo o conceito apresenta quatro 

faces, mostrando-se como uma figura quadrilátera e plana, simbolizando a igualdade 

hierárquica entre as partes desse todo. 

Sobre a igualdade horizontal e hierárquica desses lados, é importante considerar que 

os mesmos se completam e se inter-relacionam, de maneira plana como a figura geométrica 

rabiscada em uma folha de papel. 

De acordo com Girão (2013, p. 25): 

  
Acessibilidade Cognitiva é a capacidade de compreensão subliminar de um 
conteúdo informacional. É premente que o usuário tenha conhecimentos prévios 
para compreender o conteúdo de um documento, mas é necessário que a linguagem 
utilizada na confecção e manutenção desse conteúdo seja facilitadora e permita o 
contato cognitivo com a informação, tornando-a um conteúdo funcional e 
contribuindo para sua disseminação. A Acessibilidade Analógica é a responsável por 
apontar as noções de usabilidade de um conteúdo qualquer. Levando em 
consideração as noções e percepções dos usuários sobre um produto ordinário, no 
caso deste estudo, os produtos informacionais. Quando tratamos do termo Acesso 
Analógico, lidamos com um termo escorregadio, pois este tende a fazer referências 
tanto a percepção de forma subliminar, como a percepção tátil, esta varia conforme 
o produto em questão ou suporte informacional. A Acessibilidade Proporcionada 
tem o seu fim em uma promoção de parâmetros de prevenção aos possíveis entraves 
que um suporte pode apresentar. O resultado neste quesito e a capacidade 
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proporcionada pelo desenvolvedor de produtos informacionais, ambientes digitais e 
virtuais, engenharia de materiais, entre outros, ao acesso físico, ergonômico e 
estético aos produtos desenvolvidos e postos em foco. Por fim, o lado mais 
subliminar do quadrilátero, a Acessibilidade Intuitiva. Esta tem como finalidade ser 
uma referência entre o canal produtor e o receptor do produto, informação ou 
estrutura. É a capacidade facilitada disponibilizada pelo produtor ao entendimento 
das intenções e finalidades de um ambiente. Quando esta função não é utilizada de 
forma competente os ambientes informacionais tendem a não facilitar a 
memorização dos seus mapas de funcionamento por parte dos usuários.  

 

Essa igualdade na hierarquia significa que os quatro polos descritos, analógico, 

cognitivo, proporcionado e intuitivo, são analisados ao mesmo tempo, pois como dito são 

interdependentes, ou seja, precisam trabalhar em sinergia para que haja o estabelecimento de 

um padrão acessível. 

Esses pontos relativos à acessibilidade servem de norte ,pois além de verificar  a 

percepção dos professores sobre o ambiente erigido pelos Áudio games selecionados, nos 

apoiaremos nestes aspectos para que haja mais uma forma de refinar o que verificamos como 

vantagens e formas de uso que esta ferramenta tem, pois em nosso contexto de pesquisa 

analisaremos o pacote de Áudio games do sistema operacional DosVox, que é um ambiente 

de aprendizagem virtual, digital e que por tanto, precisa ser avaliado dentro do parâmetro dos 

artefatos de mídia dessa categoria.  

Acessibilidade, assim como a sustentabilidade, a legibilidade ou qualquer outro 

conceito que emprega o sufixo "bilidade" se faz como uma capacidade de poder executar 

algo, alguma coisa ou alguma função, específica ou não. Apoiando a Acessibilidade não raro 

encontramos outro conceito fundamental para o bom desempenho de uma atividade ou mais 

intrinsecamente à manipulação e uso de alguma ferramenta ou artefato, a Usabilidade. Em 

cunho prático, não é nada mais que a capacidade de usar algo, ou ramificações dessa máxima. 

em certos aspectos também se refere ao estabelecimento de um contato que “linka” a 

cognição ao ferramental. Como por exemplo, no conceito de Usabilidade, onde a mesma é 

descrita como sendo um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem 

empregar uma ferramenta ou objeto a fim de realizar uma tarefa específica e importante.   

Usabilidade é um conceito essencial na área que envolve a interação humano-

computador, sendo definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pela 

norma NBR ISO/IEC 9126-1, que inclui usabilidade entre os atributos de qualidade de 

software como a “capacidade do produto de software de ser compreendido, aprendido, 

operado e atraente ao usuário, quando usado sob condições especificadas” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003, p. 9).  
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O termo usabilidade começou a ser utilizado no início da década de 80, principalmente 

nas áreas de Psicologia e Ergonomia, como substituto a expressão “user-friendly”, referente à 

interface amigável e fácil de ser usada e entendida. Com o tempo, vários autores procuram 

definir usabilidade, porém utilizando diferentes abordagens, tais como: definições orientadas 

ao produto; definições orientadas ao usuário; definições baseadas no desempenho do usuário 

e, definições orientadas ao contexto de uso (DIAS, 2007). 

A norma NBR 9241-11 descreve usabilidade como sendo “a medida na qual um 

produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 3). 

A estrutura de usabilidade proposta vem acompanhada de algumas informações 

necessárias que auxiliam a melhor compreensão sobre os componentes de usabilidade e o 

relacionamento entre eles. Dentre as informações encontra-se a concepção de usuário: pessoa 

que interage com o produto; eficácia: significa a precisão e completeza com que os usuários 

atingem seus objetivos específicos, acessando a informação correta ou gerando os resultados 

esperados. A precisão é uma característica associada à correspondência entre a qualidade do 

resultado e o critério específico, enquanto a completeza é a proporção da quantidade-alvo que 

foi atingida; eficiência: significa a precisão e a completeza com que os usuários atingem seus 

objetivos em relação à quantidade de recursos gastos; e, satisfação: conforto e aceitabilidade 

do produto, medidos por meio de métodos objetivos e/ou subjetivos. As medidas objetivas de 

satisfação podem se basear na observação do comportamento do usuário ou no 

monitoramento de suas respostas fisiológicas. As medidas subjetivas são produzidas pela 

quantificação das reações, atitudes e opiniões expressas subjetivamente pelos usuários 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 3). 

No livro Usability Engineering, Nielsen (1993, p. 26, tradução nossa) descreve cinco 

atributos de usabilidade que juntos fornecem ao usuário procedimentos e opções consistentes 

para o uso da informação: 

 

 Facilidade de aprendizado - o sistema deve ser o mais simples possível e de fácil 

aprendizagem para que o usuário tenha a possibilidade de, sem demora, conhecer o 

sistema e desenvolver suas atividades.  
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 Eficiência de uso - o sistema deve ser hábil o suficiente para permitir que o usuário, 

tendo aprendido a interagir com ele, atinja altos níveis de produtividade no 

desenvolvimento de suas atividades.  

 Facilidade de memorização - aptidão do usuário de regressar ao sistema e realizar suas 

tarefas mesmo que não o tenha utilizado por um determinado tempo.  

 Baixa taxa de erros - em um sistema com poucos índices de erros, o usuário é capaz de 

realizar suas tarefas sem grandes problemas, recuperando-se dos erros, caso 

aconteçam.  

 Satisfação subjetiva - o usuário considera agradável a interação com o sistema e se 

sente particularmente satisfeito com ele.    

 

A usabilidade, assim como a acessibilidade são conceitos fundamentais para a 

navegação no mar informacional. Podemos notar que sem essas diretrizes ficaria complicado 

a sustentação de um ambiente, serviço ou produto para pessoas com necessidades específicas, 

como por exemplo a deficiência visual, nas quais nos concentramos, evocando a necessidade 

de respeito e uso desses conceitos, uma vez que apenas a existência deles é nula se nós 

profissionais da informação não soubermos incentivar a constante presença dos fatores que 

possibilitem os diferentes tipos de acesso pelos diferentes tipos de usuários. 

A chance para que o indivíduo possa atingir a autonomia muito se deve ao Desenho 

Universal. Design Universal (Universal Design), também conhecido como Design para 

Todos, orienta o design de produtos e de ambientes, de forma que possam ser utilizados pela 

maioria das pessoas, sem a necessidade de adaptação ou design especializado.  

Dos 7 (sete) princípios básicos do Design Universal, destacam-se 4 (quatro) deles que 

deveriam ser contemplados no desenvolvimento de softwares/ambientes educacionais, por 

entendermos que estes correspondem mais incisivamente ao que diz respeito a acessibilidade 

informacional e as competências midiáticas, a saber:  

 

a) uso equitativo: refere-se ao fato de o software ser útil e poder ser utilizado 
por pessoas com diversas capacidades. Deve-se verificar se o software proporciona a 
mesma forma de utilização a todos os usuários (idêntica sempre que possível; 
equivalente se necessário) e se ele evita segregar ou estigmatizar quaisquer usuários;  
b) flexibilidade no uso: envolve a possibilidade de escolher a forma da 
utilização, como, por exemplo, acesso e uso ao destro ou canhoto e adaptabilidade 
ao ritmo do usuário;  
c) uso simples e intuitivo: o software deve apresentar facilidade de uso e fácil 
compreensão, independentemente da experiência, do conhecimento, das capacidades 
linguísticas ou do atual nível de concentração do usuário. Sendo assim, torna-se 
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importante eliminar a complexidade desnecessária, sendo coerente com as 
expectativas e a intuição do usuário, acomodando um amplo leque de capacidades 
linguísticas e níveis de instrução, além da informação estar organizada de forma 
coerente com a sua importância;  
d) informação perceptível: aborda a questão da comunicação eficaz ao usuário, 
apresentando a informação necessária, independentemente das suas capacidades 
sensoriais ou das condições ambientais. Para tanto, pode envolver diferentes modos 
para apresentar informação essencial (pictográfico, verbal, táctil); maximiza a 
“legibilidade” de informação essencial, diferencia os elementos em formas que 
possam ser descritas (fazer com que seja fácil dar instruções ou orientações) e é 
compatível com a diversidade de técnicas ou equipamentos utilizados por pessoas 
com limitações sensoriais. (ARAÚJO, 2016, 36). 

 

Araújo (2016) continua interpolando diretrizes e algumas recomendações para a 

construção de páginas web, aplicáveis também a outros documentos disponibilizados no 

espaço digital, que podem ser resumidas por meio da adoção desses princípios:  

 

a) Assegurar uma transformação harmoniosa da informação – Apresente a 
informação de mais de uma maneira. Por exemplo: o que for áudio deve ter uma 
versão em texto; o que for imagem deve ser descrito. Este princípio se justifica tanto 
em função de possíveis limitações dos usuários quanto da existência de tecnologias 
de qualidades distintas; 
b) Fazer o conteúdo compreensível e navegável. Use um estilo bem simples, 
observe a estrutura lógica do documento, em termos da compreensão dos seus 
diversos pontos;  
c) acessibilidade no espaço digital consiste em tornar disponível ao usuário, de 
forma autônoma, toda a informação que lhe for franqueável (informação para a qual 
o usuário tenha código de acesso ou, então, esteja liberada para todos os usuários), 
independentemente de suas características corporais, sem prejuízos quanto ao 
conteúdo da informação (TORRES; MANZZONI; ALVES, 2002, p. 2). 

 

Existem níveis distintos de obstáculos para a acessibilidade digital. Romañach (2002 

apud TORRES; MANZZONI; ALVES, 2002, p. 85), faz uma analogia com os obstáculos 

criados pelas escadas no espaço físico e considera a existência de três distintos degraus. Para 

se alcançar essa acessibilidade, é necessário superar os obstáculos correspondentes aos 

seguintes degraus: 

 

Degrau 1 – Poder acionar os terminais de acesso à informação: telefones, 
computadores, caixas de autoatendimento bancário, quiosques virtuais etc.  
Degrau 2 – Poder interagir com os elementos da interface humano-máquina tais 
como os menus de seleção, botões lógicos, sistemas de validação etc.  
Degrau 3 – Poder aceder aos conteúdos que são disponibilizados nos terminais, 
sejam informação financeira, lúdica, geral, vídeos, imagens, áudio etc. 
(ROMAÑACH, 2002 apud TORRES; MANZZONI; ALVES, 2002, p. 85) 

 

A apresentação da informação de formas múltiplas, seja através de uma simples 

redundância, ou através de um sistema automático de transcrição de mídias, com o uso de 

ajudas técnicas (sistemas de leitura de tela, sistemas de reconhecimento da fala, simuladores 
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de teclado etc.) agem melhorando a possibilidade de apropriação entre   os usuários que 

possuem limitações e demandas informacionais. 

A forma mais efetiva de se obter independência frente aos dispositivos, o cyber espaço 

e as mídias de forma geral é somar os conhecimentos, saberes e competências sobre todos os 

procedimentos e mecanismos que estejam de certa forma fáceis de se conseguir informações. 

A união entre estes saberes, esforços e competências. É o que de fato tornará o deficiente um 

sujeito proficiente no que diz respeito aos meandros da sociedade, isso inclui os processos de 

aprendizagem, cidadania, senso critico e emancipação ideológica. 

Ratificamos as potencialidades tecnológicas que podem incluir as pessoas com 

deficiência visual, mas principalmente para a importância da apropriação dessas ferramentas, 

que os áudio games se incluem, a premência de se direcionar as iniciativas e inovações para 

estarem sempre alinhadas com as demandas das pessoas, ampliando as possibilidades que os 

indivíduos com deficiência poderão interpolar para tomarem suas decisões com mais precisão, 

serem mais seguros em suas escolhas e protagonizarem suas vidas na Sociedade da 

Informação. 

É importante compreender também qual o papel mediador que o profissional da 

informação poderá desenvolver, para que os processos de disseminação e armazenamento 

estejam condizentes com o conceito de inclusão. 

Entende-se inclusão como o: 

 

[...] processo estabelecido dentro de uma sociedade mais ampla que busca satisfazer 
necessidades relacionadas com qualidade de vida, desenvolvimento humano, 
autonomia de renda e equidade de oportunidades e direitos para os indivíduos e 
grupos sociais que em alguma etapa da sua vida encontram-se em situação de 
desvantagem com relação a outros membros da sociedade.” (PASSERINO; 
MONTARDO, 2007, p.5). 

 

A máxima de que “informação é poder” vai ao encontro do que o conceito de inclusão 

exprime quando alinhamos o discurso com as vantagens advindas de se manter informado em 

nossa sociedade planetária, tendo em vista a heterogeneidade de suportes, serviços e usuários 

que precisam de serviços cada vez mais inovadores e produtos alinhados às suas necessidades. 

Estes serviços de informação se tornaram cada vez mais personalizados e instantâneos, 

principalmente os de natureza digital; os produtos estão inexoravelmente ligados às 

tecnologias de informação e comunicação. Para serem desenvolvidos esses artefatos 

informacionais e midiáticos, é peremptório que haja pesquisa, ensino especializado, 

comunicação científica e investimento na qualificação educacional das pessoas. 
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Compreendemos a informação como uma das alternativas mais eficientes para incluir 

sujeitos tratados com descaso pela sociedade da informação. Farias (2016, p. 1) afirma que:  

 

A informação mediada exerce uma função primordial na promoção do diálogo com 
sujeitos que vivem, por exemplo, à margem da sociedade. Provoca nestes o interesse 
pela apropriação/empoderamento da informação, propiciando o surgimento da 
consciência do valor que esta terá sobre suas vidas. (FARIAS, 2016, p. 1). 

 

Para nossa pesquisa os sujeitos marginalizados são as pessoas com deficiência visual 

que ainda são negligenciadas no que tange a atenção dada pelos produtores de conteúdos 

informacionais. 

As diretrizes que serão analisadas subsequentemente foram direcionadas a priori para 

os profissionais da informação como mediadores. Entretanto, em nossa pesquisa focaremos 

no professor usuário dos áudio games como o responsável e facilitador dos processos junto ao 

deficiente visual. 

Para que o processo de mediação seja erigido entre os conteúdos informacionais e os 

deficientes visuais, é necessário que o profissional da informação tenha toda a noção dos 

fenômenos que acontecem no ambiente informacional, de forma ampla. 

O profissional da informação, segundo Belmonte (2007, p. 23) é alguém que guia, 

orienta, intermedeia, amplifica, organiza e desenha processos formativos, o que implica em 

“[...] conhecer quanto contribui a autêntica construção da obra mais complexa que podemos 

empreender, como a formação de uma pessoa”. O processo de mediação deve ser humano e 

profundo, auxiliando as pessoas a construírem seu ide (Belmonte, 2007). 

Para contribuir para a formação e aprendizagem, é preciso intervir, mas antes de se 

chegar à efetiva intervenção, há outros níveis de mediação apresentados por Kuhlthau (1993, 

apud FARIAS, 2014), que direciona para os mediadores algumas diretrizes:  

   

1. operador: operacionaliza ferramentas e instrumentos disponíveis na unidade 
de informação; 
2. localizador: intervém junto a solucionar problemas de “baixa complexidade”. 
Respondendo questionamentos e sanando algumas dúvidas pontuais; 
3. Identificador: age apontando canais fidedignos para pesquisa indicando 
fontes apropriadas para consulta; 
4. Conselheiro: sugere formas de percurso metodológico, formas de abordar 
fontes e como especificar a busca, visando extrair dados relevantes e originais da 
pesquisa; 
5. Tutor: por meio do diálogo já estabelecido, o processo se encaminha para seu 
desfecho, contribuindo para a construção do conhecimento e sedimentando a prática 
de pesquisa do usuário, orientando e apontando os melhores caminhos 
metodológicos. 
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Os níveis que a autora preconiza podem ser adaptados para o atendimento das pessoas 

com deficiência, não de forma que um conhecimento ou postura anule a primeira, mas que 

possam ser saberes que coexistam e que sejam competências do profissional para acolher com 

esmero os sujeitos de nossa pesquisa. 

 Organizador: no momento de operar o sistema, é sugerido que o mediador possa ter 

entendimento se a arquitetura de informação permite uma navegação amigável, se há 

respeito quanto as diretrizes de acessibilidade e se o sistema está estruturado de 

maneira que permita uma navegação profícua; 

 Localizador: para localizar a informação e responder com acurácia o nosso individuo, 

é preciso que o mediador compreenda como o deficiente visual percebe o sistema, 

organização da informação; 

 Identificador: para identificar fontes que atendam as necessidades dos deficientes 

visuais se faz necessário entender que tipo de fontes são acessíveis, quais são as mais 

usadas, que competências o usuário tem e quais ele pode desenvolver a curto prazo; 

 Conselheiro: tendo desenvoltura nas suas próprias competências, o profissional da 

informação (mediador) se antecipa ao problema e pode recomendar fontes para sanar 

lacunas informacionais dos deficientes visuais; 

 Tutor: é o somatório de todas as etapas anteriores, na qual o mediador que já entendeu 

a questão e ajudará a sanar o problema informacional, sugere fontes ou oferece meios 

de busca no sistema (explicando o funcionamento, se necessário), compreendendo o 

pensamento do usuário como mutante e vivo, podendo assim ser encorajado e 

estimulado a adaptar fontes, refletir sobre conceitos ou interpretar as formas nas quais 

a informação está representada. 

 

De forma geral, essa trincheira aberta entre a autonomia informacional dos deficientes 

visuais e as competências em informação que estes usuários poderiam desenvolver de forma 

mais adequada, erige uma verdadeira diferenciação entre os Capitais intelectuais dos 

deficientes visuais e os não-deficientes. 

Chamamos a atenção para a relação de dominação e dominador que existe na interação 

entre o capital intelectual de usuários diferentes, na verdade indo mais além, um individuo 

que não tem condições de se informar, permanecerá em uma posição de dominado, será 

sempre subjugado e não saberá nem ao menos o momento de exercer sua cidadania. Para 

Bourdieu (1998), o capital é o acesso a uma determinada quantidade de condições para um 
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indivíduo ou grupo se posicionar num campo. Os dominadores possuem um máximo de 

capital - cultural, social, político, profissional, econômico, linguístico, simbólico e 

informacional. Os dominados detêm o mínimo desse capital. A esse acesso desigual que 

perpetua a relação de dominação, Bourdieu chamou de violência simbólica (ORTIZ, 1983). 

Ainda existe negligência quanto às formas de tratamento da informação, a inclusão 

que deveria ser estandartizada em maioria das formas de representação dos conteúdos, 

continua sendo insipiente. Não podemos fazer “vista grossa” a esse mal-estar. É urgente que a 

acessibilidade seja implementada sempre, pois sem ela estaremos marginalizando 

intelectualmente pessoas apenas por não poderem usar um sentido para obter informação. 

Esse “vácuo informacional” entre a apropriação da informação pelos deficientes visuais e as 

formas de representação da informação unilateral ainda é opressora, covarde e pesada.  

A educação deve ser libertadora, para que o oprimido não queira virar opressor 

(FREIRE, 1983). Almeida Júnior (2009) ressalta que as atividades exercidas pelo profissional 

da informação no cumprimento dos serviços relativos ao seu metier são práticas de mediação, 

ainda que, em algumas delas, o usuário não esteja presente, por exemplo, no processo de 

recuperação da informação, quando o alvo é o usuário, ou seja, da concepção à construção, a 

mediação está implícita, porque os instrumentos são orientados ao usuário. Confirmando sua 

linha de pensamento, o autor firma o seguinte conceito: 

 

Mediação é toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação – 
direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou 
coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou 
parcialmente, uma necessidade informacional. (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 92). 

 
 

Houve a ampliação e a mudança na percepção do autor com relação ao conceito, a 

mediação, para Almeida Júnior (2015), continua sendo um processo e ainda é uma ação de 

interferência. Entretanto a percepção do autor agora é a de que a informação não é mais 

responsável por garantir uma satisfação completa e imutável do usuário, entendendo que a 

satisfação é relativa e temporária. 

Uma vez que dúvidas são elucidadas, novas questões emergem e substituem as lacunas 

anteriores. 

 

Mediação da informação é toda ação de interferência – realizada em um processo, 
por um profissional da informação e na ambiência de equipamentos informacionais 
–, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual ou 
coletiva; visando a apropriação de informação que satisfaça, parcialmente e de 
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maneira momentânea, uma necessidade informacional, gerando conflitos e novas 
necessidades informacionais. (ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p.25) 

 

A inserção ao apontamento da necessidade de um instrumento, remete a terceira face 

do processo mediativo, as duas faces que precisam se comunicar e a terceira força que 

promove esse contato. 

Chamamos a atenção também para o ponto relativo a “ambiência informacional”, aqui 

podemos notar o peso e a influência que o lócus da mediação exerce sobre esse processo de 

fluxo informacional. Podendo afirmar inclusive que é determinante para posicionar e 

contextualizar fenômenos informacionais que, por causa do ambiente, serão cinzelados na 

cognição dos sujeitos participantes nesse processo. 

Hoje, com a disseminação da informação e a democratização dos espaços 

informacionais, qual seria o motivo para limitar, mesmo que indiretamente, a apreensão da 

informação por quem necessita que os conteúdos tenham um tipo específico de tratamento, 

visando preservar a função mediadora do documento? Não seria melhor promover o acesso de 

maneira que qualquer usuário, independente de suas limitações pudesse fazer uso dos 

equipamentos e suportes informacionais?  

Pode-se dizer, assim, que não há informação ou comunicação sem mediação. E que, 

nos tempos atuais, as mediações, ao serem mediatizadas, mediatizaram as relações sociais, 

ganhando estatuto que obriga a colocá-las em posição de centralidade. (PERROTTI; 

PIERUCCINI, 2007) 

O posicionamento natural de quem está inserido na sociedade da informação é ter um 

desenvolvimento pessoal permeado pelas TIC. Vivenciamos uma realidade na qual os 

indivíduos estão de tal forma envolvidos pela interação com os produtos informacionais, que 

analisando a historicidade da gênese e desenvolvimento da CI é impossível não levar em 

consideração os impactos e a influência que esses conteúdos informacionais exercem na vida 

das pessoas. 

As pessoas com deficiência visual ainda enfrentam barreiras no tocante à informação, 

não sendo raro que suportes sem tratamento adequado sejam usados de maneira improvisada 

por esses usuários que estão tão dentro da sociedade da informação quanto uma pessoa que 

enxerga normalmente, mas esta é a questão: estar dentro não é o mesmo que estar inserido. 

O sucesso na sociedade da informação está na oferta de igualdade de oportunidades 

rumo ao conhecimento, inexoravelmente, com uma visão inclusiva e educação de qualidade. 

Nessas sociedades, onde a aprendizagem continua ao longo de nossas vidas, a educação não 
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deve apenas distribuir informação, mas também, construir a autoconfiança e habilidades 

sociais, bem como ajudar as pessoas a se realizar através da identificação de seus talentos e 

ideias criativas (BELLUZZO, 2007). 

A citação acima estabelece um paralelo causal entre o sucesso da Sociedade da 

Informação ligada diretamente a inclusão, esta seria a chave para o desenvolvimento dos 

sujeitos, proporcionando o cultivo de competências e habilidades devido a educação de 

qualidade e continuada por toda a vida. 

Este ciclo de aprendizagem e desenvolvimento é basilar para o êxito de uma 

civilização autônoma, crítica e democrática, estabelecendo a valoração dos significados das 

palavras sucesso, igualdade, inclusão e autoconfiança. 

Garantir que um suporte informacional tenha o tratamento adequado para ser usado de 

forma qualitativa pelo usuário com uma peculiaridade sensorial, entre outros ganhos, faz a 

autoconfiança ser valorizada, apresentando ao deficiente visual que existem condições para 

que ele, segundo seus próprios conhecimentos, também possa ser autônomo em sua busca por 

informação. 

O deficiente em questão em um ambiente salutar para sua eloquência, um “espaço” 

ideal para exprimir seus saberes, desejos e conquistas, tende a se tornar um mediador, pois o 

ambiente permitiu a interação entre os atores da cena. Assim este mesmo deficiente, 

emancipado, autônomo, livre para se qualificar, produzir, participar ativamente da sociedade 

da informação se transforma em protagonista de sua vida. 

Freire (2005) defende a mediação como uma ação por meio da qual o homem pode se 

transformar em sujeito, já que na vivência do processo de mediação se pode refletir acerca da 

situação vivida, sobre seus interlocutores, sobre o mundo e sobre si mesmo, experiência que 

potencializa a formação da consciência que faz nascer o homem comprometido e capaz de 

intervir na realidade, enfim, capaz de se transformar em um protagonista e, simultaneamente, 

contribuir para a formação do protagonismo social.  

A sociedade deixou de ser pautada no trabalho braçal e passou a ser baseada na 

criatividade. Ou seja, não apenas na apreensão da informação ou nas formas de cultura 

exercidas pelos seus diversos atores, ser criativo implica em além de aprender objetivamente, 

ser receptivo e em todo o momento ser um aprendiz em potencial. Para as pessoas com 

deficiência visual é de uma importância ímpar que haja uma preocupação com a 

Acessibilidade da Informação, pois em uma nova configuração (que já não é tão nova) na qual 

a Sociedade Industrial agora é da Informação, do Conhecimento, da Aprendizagem, Digital, 

Planetária, Moderna, Capitalista e tem como principal força motriz a informação, sobretudo, a 
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registrada, representada, estruturada, classificada e disseminada, é premente que estas formas 

de amplitude dos registros sejam democráticas e realmente sejam significativas para todas as 

pessoas, pois assim, haverá uma condição profícua para manter um deficiente visual como 

cidadão ativo e ciente dos seus direitos, deveres, ter senso crítico, e saber lutar pelo que 

compreende como o melhor para si e para os seus interesses. 

Nesse sentido, a mediação da informação pressupõe técnicas, instrumentos, suportes, 

recursos, agentes e processos que, como entendem Perrotti e Pieruccini (2007), deixam de 

representar simples artifícios de transferência de conteúdos informacionais passando a se 

constituírem em dispositivos geradores de sentidos. É exatamente nesse ponto que inserimos 

nosso objeto de estudo, apontando o ambiente de interação e mediação da informação, que 

através do diálogo, ganha potência e transcende o estado pragmático de ser um software de 

sons e comandos computacionais e passa a ser fundamental para a construção do 

conhecimento de estudantes com deficiência visual. 

 Para o que se pretende em um ambiente de ensino e aprendizagem, está intrínseco o 

processo de interação entre os polos (estudante-professor-áudio games). Estas interações 

devem ser desenvolvidas com o objetivo de alinhar o contexto, habilidades, atitudes e 

intelecto à construção do conhecimento. 

Quanto maior a mediação erigida dentro do ambiente, melhor será a qualidade do 

desenvolvimento social, cognitivo e significativo. Discutir sobre a mediação da informação 

presume que cedo ou tarde o conceito de Gomes (2014) será relembrado:  

 

Na experiência é que o homem tem oportunidade de construir sentido. Em seu 
contato com o mundo, lida tanto com objetos de dimensão imediata de percepção, 
quanto com outros objetos de dimensão mediata, a partir dos quais vai construindo e 
reconstruindo sua compreensão. Nesse processo, emergem as contradições, que só 
podem ser elaboradas no debate, na dialogia, enfim, no processo dialético. Logo, os 
procedimentos sociais transcorrem em contextos de tensões e contradições, 
considerando-se a natureza dialógica, incompleta, aberta e heterogênea da vida 
social. Pode-se dizer que a consciência é, ao mesmo tempo, resultado dos processos 
cognitivo e social, que se desenvolvem na comunicação. A experiência humana se 
dá graças às práticas comunicativas e simbólicas que constituem o locus da 
mediação. (GOMES, 2014, p. 6) 

 

O diálogo é o que estabelece os pontos fulcrais na interação dos indivíduos com 

relação ao meio, é a maneira com a qual as pessoas deixam de ser marginalizadas e podem 

trilhar seus próprios caminhos na busca do que cada sujeito interpreta como prioritário. Isso 

significa dizer que a mediação da informação inclui dois fatores fundamentais: a apropriação 

da informação que é inerente ao processo de produção/disseminação da informação e 
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interferência que é inerente aos procedimentos de como a informação será destinada ao 

usuário.  

Desse modo, compreender a mediação da informação fundamenta os pressupostos que 

dão vazão a três percepções: processos, fluxos e comportamentos informacionais, pois a 

mediação da informação será vital para entender como a informação é produzida, assim como 

os comportamentos informacionais. 

Esse tripé está diretamente relacionado as interações humanas e sustentam as bases 

interativas de qualquer individuo em um sentido social. (emissor, canal e receptor) 

(CARVALHO SILVA; SILVA, 2012, p. 3-4). 

A educação é o caminho para qualquer pessoa, para deficientes visuais não é diferente, 

mas esses estudantes com limitações sensoriais ainda têm inúmeras barreiras que os separam 

da informação libertadora de Freire.  

A mediação pedagógica é um processo de comunicação e de construção de 

significados, que objetiva alargar as possibilidades de diálogo e argumento, desenvolvendo, 

de modo significativo, processos e conteúdos trabalhados em espaços educacionais, além de 

incentivar a construção de um saber crítico e contextualizado, gerado na intermediação 

professor e aluno (SCHECHTMAN, 2009). 

Isto significa que a mediação pedagógica se configura como uma ação de um 

professor que busca estimular no aluno, de modo intencional, a curiosidade, a motivação, a 

autonomia e o gosto pelo aprender. O ambiente de aprendizagem pressupõe a tessitura de 

interações entre os atores envolvidos, de modo que a aprendizagem resulte da 

intersubjetividade em sintonia com a intrasubjetividade. (VARELA; BARBOSA; FARIAS, 

2014, p. 9). 

Estas conclusões apontam inexoravelmente para concepções que visitadas em nosso 

discurso, emergem de forma quase intuitiva. Uma vez que a mediação informacional 

pressupõe e ao mesmo tempo transcende o uso de ferramentas – pois as transforma em 

processos de construção do conhecimento – chamamos para a seguinte reflexão: os locais 

sociais onde acontece a interferência mediativa e que erige o fluxo informacional, atinge 

através do diálogo entre os atores (professor/mediador, estudantes e áudio game) a construção 

e a desconstrução das mediações da informação. 

O fluxo mediativo que circula dialogicamente por entre os atores em questão, são o 

resultado das formas que as interações como as vozes são usadas em seus timbres, ritmos e 

sotaques; em respeito mútuo entre pactos sociais estabelecidos por estes interagentes, pelo 

respeito de padrões para réplicas e tréplicas, ou seja, a partir da interação entre professor e 
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estudante com deficiência visual, mediados por suas interações e pelo áudio game, é erigido o 

nosso palco de agencias e reagências mediativas. 

Tendo em vista o desenvolvimento ferramental que gerou inúmeras formas de se 

transmitir a informação, devemos pensar que os áudio games podem ser mais que um 

instrumento de entretenimento, uma vez que podem ser mediadores de informação, por que 

não mediar informação visando o ensino e a aprendizagem?  

Um potencial de inclusão pode ser percebido no cerne dos jogos em áudio, pois este 

tem entre outras funções, viabilizar que informações impressas, no contexto da aula, agora 

possam ser veiculadas pelo canal sonoro e dar condições para que deficientes visuais se 

apropriem desses conteúdos informacionais de modo que o tempo de assimilação de cada um, 

bem como as peculiaridades de cada sujeito possam ser contempladas no momento da relação 

mediada pelos áudio games. 

 

4.1 Diretrizes e Reflexões sobre Games Acessíveis 

 

Nesta fase da pesquisa, fizemos uma atenta observação de estudo de caso do utilitário, 

quando se avaliou, segundo as diretrizes reunidas, a qualidade do DosVox como plataforma 

amigável para garantir que os professores possam utilizar amplamente este programa como 

parte de sua metodologia de ensino. Há uma hipótese defendida por especialistas do utilitário 

em lide que ele é satisfatoriamente acessível. Mas, para efeito dos objetivos desta pesquisa, 

faz-se necessário uma nova avaliação, investigando como o pacote de jogos do DosVox , num 

contexto de aprendizagem escolar pode ser usado como ferramenta de mediação da 

informação e aprendizagem numa perspectiva metodológica.  

Evidenciando entre os games nativos (os que são incluídos desde o momento do 

desenvolvimento do software) e verificando nesse contexto elementos como autonomia, 

desenvoltura no uso da plataforma, facilidade de operar os games. 

Os fatores diretamente relacionados a Acessibilidade e Usabilidade foram aferidos no 

momento da análise dos áudio games, sua estrutura informacional e de leiaute, sua arquitetura 

de informação e se as diretrizes de acessibilidade estão sendo seguidas. 

Este trabalho apresenta um conjunto de diretrizes e recomendações de acessibilidade 

para jogos digitais, reunido com base nos principais guias de acessibilidade disponíveis 

atualmente, os quais se encontram dispersos em vários trabalhos e ainda carecem de 

organização. 
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Sobre propostas de diretrizes para jogos digitais acessíveis, são disponibilizados, tanto 

pela comunidade acadêmica quanto pela comunidade industrial de desenvolvimento de jogos, 

alguns guidelines relacionados à implementação de acessibilidade em jogos. Estes guias 

apresentam – por meio de estruturas e pontos de vista similares – recomendações e diretrizes 

de acessibilidade focadas especificamente na avaliação e no apoio ao desenvolvimento de 

jogos digitais acessíveis. 

Os guidelines que foram consultados para esta pesquisa são: 

 

 Accessibility in Games: Motivations and Approaches - IGDA (International Game 

Developers Association) [IGDA 2004]; 

 Game Accessibility Guidelines Top Ten - IGDA GASIG - Game Accessibility Special 

Interest Group [IGDA 2004]  

 Guidelines for the development of entertaining software for people with multiple 

learning disabilities - UPS Project [Project 2012] 

 Guidelines for the Development of Accessible Computer Games - Roland Ossmann 

[Ossmann and Miesenberger 2010] 

 Blind Computer Games: guidelines for building blindaccessible computer games - J. 

Bannick [J.Blind 2012] 

 A Pratical Guide to Game Acessibility (Includification) - The AbleGames Foundation 

[Mark and Spohn 2012]. 

 

O conjunto de recomendações mais estável e referenciado pela comunidade de 

pesquisa são os dois primeiros guias listados. Por exemplo, o IGDA Game Access SIG (Game 

Acessibility Special Interest Group) - Grupo de Interesse Especial em Jogos acessíveis - 

propôs, em 2004, 19 diretrizes de acessibilidade, que foram derivadas de uma pesquisa com 

20 jogos acessíveis. A maioria dos jogos pesquisados incluíam jogos para deficientes visuais, 

deficientes motores e jogos de apoio para deficientes auditivos. Já o guia UPS Project é 

patrocinado pela organização norueguesa Medialt. Este guia publicou um conjunto de 34 

diretrizes de acessibilidade. Os outros dois guias seguintes Guidelines for the Development of 

Accessible Computer Games e Blind Computer Games: guidelines for building blind-

accessible computer games foram lançados por um grupo de desenvolvedores, especialistas e 

acadêmicos, reunindo esforços para aumentar o número de recomendações disponíveis. O 

último listado é o guia Includification, lançado em setembro de 2012, pela AbleGamers. 
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Seguindo a mesma proposta dos outros guias, o Includification traz definições e abordagens 

de soluções que devem ser implementadas e avaliadas para promover a acessibilidade em 

jogos digitais para os temas gerais de deficiência visual, deficiência cognitiva, deficiência 

motora e deficiência auditiva. 

Estas recomendações em maior ou menor graus tem semelhança com as diretrizes do 

W3C Consortion, que como mencionado na sessão sobre Acessibilidade norteia ações e 

fiscaliza a manutenção de conteúdos na internet, embora não tenha caráter obrigatório, as 

recomendações têm um fator de impacto considerável dentro que é seguido pelos 

desenvolvedores em sua maioria. 

Vale lembrar que existem especificações para pessoas com deficiências variadas como 

motora, auditiva, visual, intelectual, mas para os fins da nossa pesquisa foram selecionadas as 

diretrizes condizentes com nossos objetivos.  

Existem recomendações para jogos acessíveis em diferentes plataformas, para 

consoles, computadores, jogos de tabuleiro e para dispositivos móveis, embora estes tipos de 

jogos sejam objetos que merecem ser pesquisados, nossa atual pesquisa limita-se aos áudio 

games como mediadores da informação entre professores e estudantes no contexto da 

aprendizagem. Escolhemos a plataforma do computador por ainda ser a mais fácil para as 

instituições adotarem em seus currículos escolares. Todavia sabemos que a tendência é que 

em um futuro próximo os dispositivos móveis pessoais podem vir a substituir os 

computadores de mesa nas atividades escolares.  

A partir dos guidelines e do trabalho de Araújo, Façanha e Darin (2015) foram 

selecionadas diretrizes que cobrem o objetivo de tornar os games acessíveis, visando incluir 

mais pessoas dentro do universo de jogadores. Este trabalho tem como finalidade estudar os 

áudio games nativos do DosVox como ferramenta de mediação da informação no contexto de 

ensino e aprendizagem de estudantes com deficiência visual. ‘Portanto alinhamos a estratégia 

de usar games em sala de aula, metodologia já sedimentada, com a percepção de uso sobre os 

áudio games. 

Citaremos as 10 diretrizes que, em geral, se repetem e que, em maior ou menor graus, 

são as de mais fácil implementação: 

1. Fornecer níveis de dificuldade e de velocidade graduais: Os jogadores precisam ter 

essa possibilidade para desenvolverem empatia ao jogo, sob pena de o jogo ficar 

impraticável, mas que pode fazer o jogador desistir se for muito fácil, assim não 

gerando interesse em fazer com que o estudante se engaje na solução dos obstáculos. 

desmotivando o mesmo. Uma velocidade que não pode ser alterada pode confundir o 
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jogador com deficiência visual ou mesmo deixar a história lenta e sem senso de 

resolução, isso implica no abandono ou desinteresse nos objetivos didático 

pedagógicos do jogo; 

2. Livre itinerância ou tutoriais: É sugerido que o jogador possa explorar as 

possibilidades do jogo sem medo de errar ou ser drasticamente punido (game over), 

possa aprender com seus erros e informado com relações a alterações importantes no 

jogo a partir do que ele modifica com seus inputs. O jogador fica livre para aprender 

em seu próprio tempo e tem a autonomia de modificar os controles do jogo para que 

tenha melhor desempenho. O deficiente visual precisa de pontos de referência para 

ancorar e delinear seus movimentos no controle do jogo (botões físicos), bem como 

pontos seguros para delinear e memorizar sua trilha de resolução do game, como uma 

memória muscular no primeiro exemplo e a memória mental no segundo; 

3. Interfaces de alto contraste Alternativas para fontes. Deve fornecer esquemas de cores 

de alto contraste. Devem ser destacados os itens importantes e as seleções de menu. 

Devem permitir a desativação ou escurecimento de fundos em jogos 2D. Aumentar a 

visibilidade de itens de texto importantes para os jogadores com baixa visão. Execute 

o jogo em um monitor de baixa resolução. Tenha prática e rápida navegação e linhas 

de texto em geral. 

4. Design amigável para daltônicos. Evitar combinações de cores difíceis para o 

daltônico distinguir. Disponibilizar cores acessíveis aos daltônicos, testando por meio 

do contraste. Permitir sempre que essas cores possam ser customizadas, modificadas 

em qualquer momento no jogo. Lembrando que o contraste é um requisito 

fundamental não apenas para daltônicos, mas existe um espectro de deficiências 

visuais que dependem amplamente do contraste. 

5. Menus cognitivos: Manter a simplicidade na quantidade de botões de imputs para que 

haja um mapa mental dos comandos que o sistema do game utilize, bem como fácil 

acesso ao mapa em áudio dos comandos mais usados. Quanto mais próximo as mãos 

do jogador, mais otimizado será o ato de jogar e a curva de aprendizagem referente ao 

contexto do game é preservada. Textos de explicações alternativas e opção de 

simplificar imagens de elementos gráficos que precisem estar no jogo. 

6. Capacidade interoperável dos textos, ou seja, permitir que os leitores de tela sejam 

compatíveis com o jogo, de forma que jogadores que façam uso dessas ferramentas 

possam ter a possibilidade de se comunicar com o que o jogo propõe. A entrada deve 

ser permitida via teclado e tanto os inputs como outputs devem ter sinais sonoros que 
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indiquem a entrada e a saída de dados. A possibilidade de navegação e repetição de 

informações textuais também é sugerida. 

7. Suporte aos comandos externos: Existem uma gama de softwares que podem ser 

integrados com o computador, mas essa possibilidade é ainda pouco explorada de 

forma fluida ao jogo intrinsecamente. 

8. Menu Acessível: Ser possível verificar as possibilidades e os mecanismos de 

acessibilidade do jogo, mas não somente a verificação em uma lista de funções, deve-

se poder verificar durante o jogo e nos primeiros instantes, para que não haja 

frustração e engano. Essas demonstrações podem estar inseridas em um protótipo feito 

para o marketing do jogo e pode ser disponibilizado na internet, no site do 

desenvolvedor, por exemplo. 

Quando a lista for inserida no jogo, promover retorno das informações de forma 

sonora e textual, ou seja, interoperável com os leitores de tela. 

9. Livre acesso aos menus via áudio: acesso ao menu de ajuda com facilidade e com 

retorno de áudio para as informações. De preferência textos simplificados e passíveis 

de navegação, para pessoas que não tem paciência de ouvir longas explicações ou por 

conta de alguma deficiência tenha facilidade de perder a atenção em longos 

monólogos informacionais. 

10. Possibilidade de ativar e desativar o teclado alternativo: os botões numéricos, ou os 

botões com superfície de contato maiores podem ser usados para pontuar ações 

específicas para o game, quanto maior a área do botão, diretamente proporcional será a 

facilidade em ativá-lo. Exemplos são o comando de congelamento (pausar), reiniciar e 

salvar progresso; que podem usar teclas como a Barra de Espaço, o Enter setas e Shift, 

por exemplo. Esses comandos podem se modificar de acordo com as temáticas 

abordadas por cada tipo de jogo. 

 

Ratificamos que as diretrizes de Acessibilidade pontuadas em nossa pesquisa, é um 

extrato feito a partir da verificação de semelhanças entre recomendações feitas pelos 

guidelines citados e compilados para os fins de nosso estudo. Vale salientar que o trabalho de 

Araújo, Façanha e Darin (2015) foi fundamental para adaptarmos algumas diretrizes, pois o 

trabalho da pesquisadora tratava principalmente de atributos relativos a áudio games avulsos, 

ou seja, que não estavam reunidos no pacote do DosVox e a plataforma escolhida por ela foi a 

móvel, portanto haviam pontos díspares, mas que foram levados em conta na adaptação destas 

sentenças. 



65 

 

Nesse ponto da nossa análise observamos a importância do conceito de mediação da 

informação defendido por Almeida Júnior (2015) que nos sinaliza que para haver uma 

mediação da informação que possa ser eficiente para o fluxo de construção e desconstrução de 

momentos mediativos, é imprescindível a agência de uma terceira parte. Desmontando a 

simbologia de que a mediação seria uma ponte, em um simples ir e vir, um caminho no qual 

os “pacotes” de informação emanassem de um emissor para um receptor, assim como no 

modelo linear, sem ramificações, intervenções e influências. 

 

“O senso comum dos profissionais da área identifica a mediação da informação com 
a imagem de uma ponte. Esta, como aquela, permite a relação entre dois pontos que, 
de alguma forma, estão impedidos de interagir por obstáculos e empecilhos. A 
imagem da ponte parece-nos inapropriada, em especial porque apresenta a ideia de 
algo estático, que leva alguma coisa de um ponto a outro ponto, sendo estes 
predeterminados e fixos, e sem interferir no trajeto, no modo de caminhar e no final 
do percurso.” (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 4) 

 

Acreditamos, assim como o autor, que o modelo da ponte não é a metáfora mais 

adequada para ser comparada ao regime informacional no qual estamos inseridos e pautamos 

todos caminhos informacionais, ou seja, o uso das tecnologias para produzir, consumir e 

disseminar a informação, neste caso a terceira força são as tecnologias nas quais os áudio 

games e o DosVox tem como suporte e a forma com a qual estes produtos são veiculados. 

Quando Almeida Júnior argumenta em seu conceito de mediação sobre a interferência 

significa dizer que há um processo pelo qual os conteúdos informacionais são trabalhados. 

Isso quer dizer que a metáfora da ponte não é suficiente, pois ela nos faz pensar que a 

informação passa por um caminho hermético, impedindo que qualquer força interpretativa ou 

sócio histórica modifique a informação.  

Entretanto defendemos que a interferência é relativa ao espaço crescente e 

virtualmente infinito que é o mundo ao nosso redor, ou seja, a ponte é estática e presume que 

a informação sairá de um ponto e irá a um receptor sem que no caminho ela seja modificada 

pelo meio. A informação pode ser reeditada, defasada ou valorizada; pode ser reciclada e 

servir como espada ou escudo. O ponto aqui em questão é que assim como o gás ou a água, o 

meio no qual estamos inseridos se expande para todos os lados e em todas as dimensões, 

influenciando de maneiras quase infinitas os conteúdos informacionais aos quais se têm 

acesso, incluindo sobretudo, suportes que permitam a acessibilidade da informação. 

Entender os meandros da mediação da informação alude a compreensão de 

movimentos de comunicação. Interlocuções que agregam impulsos sociais, intelectuais, 

históricos e culturais, que geram sentido na simples permanência de existirem, geram 
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impulsos e zonas que absorvem e ao mesmo tempo emanam informação. Como um poder, 

como plasma, como um gás, como um som que se espalha e se comprime, entrando e saindo 

de qualquer lugar, mas sem perder de fato sua composição mais fundamental. 

 

Os jogos estão nas salas de aulas há bastante tempo, já que jogo não é apenas aquele 
digital, temos os jogos de palavras, de tabuleiro e uma imensa variedade na tipologia 
de jogos. Porém, nunca se questionou tanto os ganhos qualitativos na aprendizagem 
quando a questão é o jogo digital na sala de aula. Um dos motivos pode estar na 
formação da nossa cultura de que o jogo está diretamente ligado a diversão, lazer, e 
entretenimento, e a escola, por sua vez, está culturalmente ligada a tarefa, obrigação 
e controle. Ou seja, são dicotômicos, e mesmo quando os jogos, sem serem os 
digitais, adentravam as aulas, eram enfatizados na perspectiva de trabalho em grupo, 
passatempo, afetividade, ludicidade e no desenvolvimento de algumas habilidades. E 
esses aspectos não eram, no passado, objetivos da escola. No entanto, a escola 
mudou, e ainda vem mudando sua forma, melhor dizendo, suas formas, de 
construção de conhecimento. (ALEXANDRE; SABBATINI, 2013, p. 3). 

 

Aqui entra a questão do uso didático dos áudio games no processo de mediação da 

informação, democratizando e ampliando o potencial dos ambientes de ensino e 

aprendizagem. 

O primeiro desafio para a produção de áudio games é customizar e desenvolver jogos 

que possam manter as diretrizes pedagógicas e envolver os jogadores de uma forma lúdica, 

uma vez que o lucro das empresas de desenvolvimento está atrelado ao grau de 

entretenimento gerado pelos games. Nesse processo de produção dos games pedagogos e 

desenvolvedores divergem quanto ao modo no qual os videogames devem ser fabricados, uma 

vez que, como afirma Alves (2008, p. 4): 

 
[...] não existe por parte das indústrias interesse por mídias que tenham 
grande apelo pedagógico. A dificuldade se instaura quando desenvolvedores 
precisam dialogar com os pedagogos, já que [os dois grupos] pensam de 
forma diferenciada. Os primeiros acreditam que o entretenimento pode 
contribuir para aprendizagem enquanto os segundos tendem a querer que o 
jogo tenha apenas o apelo da diversão pela diversão. 

 
Podemos ampliar a nossa percepção para atribuir essa dificuldade de desenvolvimento 

dos games, que foi citada, a dificuldade relativa ao desenvolvimento dos áudio games. Os 

jogos em áudio ainda são tratados com descaso pelo seu viés de não se constituir como uma 

ferramenta popular ou tão atrativa como games convencionais. 

Existe uma ruptura que divide os games em educativos e educacionais. Esta não é uma 

diferença meramente de nomenclatura, pois a diferença está em saber que:  
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a) Educativos: são os jogos ou games feitos sob medida para serem usados no contexto da 

sala de aula no sentido estrito que esta pode se apresentar. Muitas vezes é criticado pelo 

seu apelo demasiadamente infantil e por não obter a atenção necessária dos alunos. 

Quando não há esmero na execução do game, mesmo quando ainda está no processo de 

desenvolvimento computacional, existe grande chance de ser uma representação quase 

literal do quadro negro ou de metodologias cristalizadas e migradas para a tela do 

computador. 

b) Educacionais: são os jogos que se valem das mecânicas típicas do universo tradicional 

dos games, como se pautar em uma aventura, em um tiroteio, um processo de narrativa 

cinematográfica. Existe uma crítica voraz a este tipo de abordagem, pois ela pode chamar 

a atenção dos estudantes para uma competição insalubre e excesso de vontade de vencer, 

deixando a aprendizagem de lado.  

c) Entretanto, este método se faz eloquente por ser aqui o ganho pedagógico e tangencial ou 

colateral. A velocidade frenética e a menor curva de caricaturas, atrai mais a atenção dos 

jovens e das crianças, simplesmente por quê é um ambiente mais familiar. 

 

A aplicação de jogos digitais em propostas de ensino-aprendizagem é conhecida, em 

língua inglesa, como digital game-based learning (DGBL) (PRENSKY, 2012). Em língua 

portuguesa ainda não há um consenso sobre a terminologia, sendo uma alternativa: 

aprendizagem baseada em jogos digitais. 

Os jogos usados em sala de aula podem se apresentar de duas formas: aqueles que 

foram criados com fins educacionais e se destinam a um uso específico para determinada 

disciplina ou conteúdo ou aqueles que são comerciais, que o professor consegue estabelecer 

uma relação entre o conteúdo a ser trabalhado e o conteúdo do jogo (LACASA; MÉNDEZ; 

MARTÍNEZ, 2008). 

Tanto o uso de um, quanto do outro, exige do professor um preparo especial para que 

se possa transpor, didaticamente, conteúdos e informações da disciplina e do jogo, não 

perdendo de vista que o jogo tem características próprias de entretenimento e que estas, apesar 

de fundamentais, não devem se sobrepor ao caráter educacional do jogo. Qualquer caminho 

que o professor escolher, do ponto de vista de games e mecânicas, o tipo de game (educativo 

ou educacional) deve conversar diretamente com a teoria que encabeçará a abordagem, isso é 

fundamental para atingir a unidade objetiva da linha metodológica. 

O que aprendemos e como aprendemos através dos jogos também são 

questionamentos comuns quando o assunto são os games na escola. Não é à toa que esta linha 
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de pesquisa tem crescido ano após ano em diversos campos das ciências (computação, 

Psicologia, Antropologia, Pedagogia, linguística, etc.) e tem nos apontado caminhos para o 

entendimento desses processos. Muitos autores e pesquisadores Marc Prensky (2012), Jane 

Mcgonigal (2012), Lynn Alves (2008) Luciano Meira (2012), entre tantos outros, têm-se 

dedicado a argumentar os ganhos em trabalhar com os jogos digitais, eles creem que as perdas 

são mínimas quando se é pensada na audiência atual de nossas aulas: crianças e jovens de 

uma geração altamente tecnológica. Ou seja, para esses aprendizes, aprender por meio de 

artefatos tecnológicos é tão natural quanto foi para nós fazer cópias imensas no caderno para 

melhorar a caligrafia. Prensky (2012, p. 83) em seu livro Aprendizagem baseada em Jogos 

Digitais lista as dez principais diferenças da geração de estudantes que em geral são 

“gamers”, nos fazendo refletir sobre a nossa audiência nas salas de aula.  

  

1. Velocidade twitch versus velocidade convencional.  

2. Processamento paralelo versus processamento linear.  

3. Primeiro os gráficos versus primeiro o texto.  

4. Acesso aleatório versus passo a passo.  

5. Conectado versus autônomo.  

6. Ativo versus passivo.  

7. Brincar versus trabalhar.  

8. Recompensa versus paciência.  

9. Fantasia versus realidade.  

10. Tecnologia como amiga versus tecnologia como inimiga.  

   

Percebemos que as crianças que crescem rodeadas de tecnologia de fato aprendem 

diferente de nós, pensam diferente de nós. Ou seja, ensiná-los com antigas técnicas, de forma 

“mecânica e linear” não faz sentido para elas, não é do tempo delas. Vigotsky (1984, 52) nos 

diz que “a experiência ensina à criança formas de agrupamento para a construção de 

conceitos.” A premissa de aprendizagem que os jogos digitais trazem, carrega essa 

conceituação baseada na experiência para a formação de caminhos que se apoiarão nas 

conexões verdadeiras ou por semelhança ou em outras conexões observadas na prática para a 

formação de um pensamento estruturado. 

É importante frisar algo que para nossa pesquisa se apresenta como um ponto que deve 

ser mencionado: Prensky (2012) afirma que o mundo digital é dividido em nativo digital e 

imigrante digital. O imigrante digital é o indivíduo que nasceu em uma época onde a Internet 
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não existia ou era restrita a um pequeno grupo de privilegiados. O nativo digital é aquele que 

nasceu na era da Internet, e que, em sua maioria, tem uma enorme intimidade com todo o 

aparato disponível e de facilidade de interação com os que utilizam a tecnologia digital.  

É possível afirmar que a maioria dos professores está incluída na categoria dos 

imigrantes digitais. Ainda não são muitos os professores que têm familiaridade com as 

tecnologias digitais, existem também aqueles que apresentam resistência ou até mesmo são 

contrários ao uso no ambiente educativo.  

A forma como a maioria dos imigrantes digitais estudou não é a mesma dos nativos 

digitais. O perfil dos alunos mudou muito diante das TIC e do acesso ao mundo propiciado 

pela internet. 

Os usos da tecnologia para o autor ao apontar as dez modificações não levam em 

consideração que ainda há uma modificação que deve ser lembrada, as pessoas com 

deficiência têm outras maneiras de interagir com as TIC e consequentemente aprender. 

Chamamos a atenção para os itens:  

 

3. Primeiro os gráficos VS Primeiro o Texto), o que o autor fala sobre a questão dos 

gráficos virem em primeiro lugar, está ligada diretamente ao fato de sedução que uma 

imagem bem engenhada tem para um vidente, assim como um áudio limpo e bem 

gravado podem evocar inúmeras e distintas sensações para o jogador envolvido. 

5. (conectado VS Autônomo)): o autor quando confronta estes dois aspectos usa o 

vocábulo “autônomo” de maneira diferente da qual sublinhamos em nossa pesquisa, 

para nosso contexto autonomia do deficiente visual seria ter a liberdade e a capacidade 

de, sem desgastes ou entraves, poder executar uma tarefa requerida, em um contexto 

específico.  

 

A conectividade está posta em contraponto a uma autonomia que significa um 

aprendizado sem referencial ou tutoria, não é o mesmo termo “autonomia” que cravamos 

como qualidade sine qua non para o estabelecimento de um serviço ou produto acessível. 

 

a)   (Ativo Vs Passivo) conversa diretamente com o item 10 (Tecnologia amiga Vs 

Inimiga): para o estudante esses dois aspectos ressaltados pelo autor devem ser 

contemplados quando as tecnologias estão a serviço da educação, mais ainda quando essas 

tecnologias são os games. Entretanto entendemos que para a tecnologia se manter como 

amiga e por conseguinte o deficiente visual se faça um usuário ativo é necessário que a 
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Usabilidade, bem como a Acessibilidade sejam levadas em conta no planejamento da 

estrutura conversacional tecnológica. 

 

As diretrizes de Nielsen (1993) que foram citadas na sessão anterior devem ser 

lembradas quando se trata de tecnologia que proporcione autonomia e fluidez em seu uso, 

principalmente os itens:  

 Tolerância ao erro; 

 Facilidade de memorização; 

 Uso adaptável as dificuldades. 

 
Dessa forma o que é preconizado pelo autor no sentido do uso dos games na educação 

pode ser adaptado para o uso equitativo das pessoas com deficiência visual, que é o cerne da 

nossa pesquisa. 

No próximo capítulo entraremos de forma mais aprofundada na história e nas 

reflexões acerca dos conceitos de jogos, não nos limitando a superfície do termo, mas dando, 

de forma paradoxal, um mergulho em busca de ar. Uma vez que para o objetivo fundamental 

de nosso estudo se concretizar, devemos pontuar a influência dos jogos de maneira 

substancial em nossas relações sociais, antropológicas e culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

5 VÍDEO GAMES: REFLEXÕES POR TRÁS DOS CÓDIGOS 

 

Tomando como verdade a ancestralidade dos jogos analógicos e a replicação destes no 

antigo Egito e na China (ambos antes de Cristo), foi apenas na década de 1950, no século XX, 

que os primeiros jogos eletrônicos foram desenvolvidos. Esse jogo rodava em um computador 

analógico e sua função primordial era chamar a atenção dos visitantes da base militar de 

Brookhaven National Laboratories, para verificar o poderio nuclear dos Estados Unidos e de 

como eles tinham o controle das novas tecnologias.  

O game consistia em simular uma partida de tênis e foi desenvolvido pelo físico 

William Higinbotham. É considerado o primeiro jogo desenvolvido para diversão (nos moldes 

eletrônicos) e mais tarde, em 1958, foi aperfeiçoado e sua nova configuração permitia que 

fosse possível executá-lo em um monitor de 15 polegadas.  

 Na década de 1970 Nolan Bushnell, juntamente com Ted Dabney e Larry Bryan, 

fundaram em Sunnyvale, Califórnia, a empresa Atari após ter ligado um microprocessador ao 

seu aparelho de televisão e com isso inventado o Pong, um jogo de ping-pong eletrônico, e 

que viria a ser o primeiro videogame comercial, que para a massa, foi uma nova maneira de se 

obter entretenimento (aproveitando a tecnologia crescente reflexo da evolução ferramental 

daquele período histórico). Games são hipermidiáticos por definição e por evolução, segundo 

Santaella: 

 

[...] antes da era digital, os suportes estavam separados por serem incompatíveis: o 
desenho, a pintura e as gravuras nas telas, o texto e as imagens no papel, a fotografia 
e o filme na película química, o som e o vídeo na fita magnética. Depois da 
passagem pela digitalização, todos esses campos tradicionais de produção de 
linguagem e processos de comunicação humanos juntaram-se na constituição da 
hipermídia. (SANTAELLA, 2001, p. 390).  

 
 

Isto significa que as tecnologias que eram desenvolvidas por outros setores e 

experimentadas nos games, ganharam espaço não apenas para ser instrumentos de teste, mas 

aos poucos começaram a ser ressignificados para sustentar e ampliar as tendências de 

mercado. 

Gradativamente as tecnologias de interação e transmissão de sinais aumentaram a sua 

velocidade de movimentação de dados computacionais, atingindo um público que não estava 

acostumado àquelas tecnologias eletrônicas e que poderiam ser seduzidos pela novidade da 

automatização do brincar, lembrando que existiam tecnologias automáticas, mas ainda não 

eram tão difundidas para fins de lazer. 
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O fato de se poder jogar o mesmo jogo várias vezes tanto sozinho como com um 

player 2 era um dos atrativos daquela nova tecnologia, pois não seria mais necessário que 

houvesse a obrigatoriedade de se decorar funções e posicionamentos, esses inputs seriam 

feitos de forma automática. A função de tabuleiro, peças, calculadora e por vezes de jogador 

seria uma preocupação menor, computadorizada e aleatória. 

Mesmo que um dos principais valores agregados de um game segundo Crawford 

(1982) fosse a socialização que este artefato poderia proporcionar, a vantagem de se poder 

jogar sozinho também poderia ser algo atrativo, uma vez que a tecnologia usada nos 

processadores tinham como premissa  automatizar funções relativas ao cenário/ambiente, 

inimigos/obstáculos,  e as funções reguladoras como as regras do  game, esse fator também 

era importante quando os jogadores não tinham a disponibilidade de ter outras pessoas os 

acompanhando sempre que fossem iniciar a jogatina. 

O mercado de game passou a ser responsável pelo seu desenvolvimento, mais cedo ou 

mais tarde o nicho deve se retroalimentar para continuar competitivo. Nesse caso se os games 

não houvessem se reinventado e começado a investir em técnicas e tecnologias que o 

fortalecessem como produto, provavelmente não haveria se sustentado até os dias de hoje. 

Os games então começaram a desenvolver suas próprias soluções tecnológicas para 

fisgar uma fatia do mercado que estava crescendo, mas que ainda tateava nesse universo de 

sinais automáticos e caminhos interativos. Dos primeiros pontos luminosos de Higinbotham, 

passando pelo Atari e, até os dias de hoje, sem contar com o desenvolvimento computacional 

paralelo, os vídeo games foram se popularizando e para muita gente se tornou protagonista 

quando se fala de tecnologia de entretenimento. Em três décadas, os consoles deixaram de ter 

um caráter diretamente ligado a brinquedo, deixou ao mesmo tempo, a possibilidade de se 

jogar apenas em um local estático implementando formas de se conectar a internet, o que 

aumentou exponencialmente as possibilidades de se jogar com mais pessoas e em diversos 

pontos do mundo, simulando verdadeiras guerras no ciberespaço.  

Na compreensão acerca do que entendemos por “natureza do jogo” e 

subsequentemente por áudio games, que é o foco deste trabalho, precisamos antes de tudo 

explorar os conceitos mais estudados, por de fato serem os que mais têm a contribuir com a 

experiência empírica que se percebe no contato com o objeto.  

Para Huizinga (1999), o jogo pode ser definido como uma atividade lúdica muito mais 

ampla que um fenômeno físico ou reflexo psicológico, sendo ainda, um ato voluntário 

concretizado como evasão da vida real, limitado pelo tempo e espaço, criando a ordem através 

de uma perfeição temporária. Adicionalmente, apresenta tensão, expressa sob forma de 
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incerteza e acaso, no sentido de que em um jogo jamais se deve conhecer desfecho. O 

desconhecimento do desfecho, por sua vez, é uma característica importante nos jogos, pois 

seu desenvolvimento depende dos mais variados fatores, internos e externos, como as 

estratégias adotadas e as respostas fornecidas pelo ambiente.  

Estes aspectos relativos é que crava o momento como um ambiente de jogo. Para 

Huizinga, é um lugar fantasioso e mítico ao mesmo tempo, real e imaginário, pois a evasão da 

vida real (cotidiano), a separação simbólica de espaço e tempo e o transporte mental para a 

situação de brincadeira voluntária formam o que o autor denomina de “círculo mágico” 

(HUIZINGA, 1999). 

Existem incontáveis teorias que se interrogam qual seria o objetivo biológico do jogo. 

Algumas dessas teorias mencionam o jogo como válvula de escape para distensão do stress 

cotidiano, outra diz que os jogos servem para que os jogadores possam treinar e repetir 

funções que desempenharão futuramente na sociedade. Outra frente de raciocínio diz ser uma 

preparação de autocontrole indispensável para os indivíduos atualmente, outra teoria advoga 

pelo fator competitividade e o aprendizado que vêm através dessa experiência rica para o 

desenvolvimento psicomotor dos sujeitos. Existem linhas de pensamento que elencam a 

prática do jogo como um meio de aprender a liderança e aprender a dominar situações e 

impulsos interpessoais. 

Em alguns casos mais específicos, a contramão mais leve desta versão elenca o 

processo de jogar como um fator primordial para que as pessoas possam desenvolver laços e 

reforçar afinidades seguindo o processo de estarem vivenciando experiências semelhantes, ou 

seja, identificação e empatia. Uma vez que esta qualidade é desenvolvida, pode facilmente ser 

usada para outros momentos das relações sociais. 

O fato é que todas estas proposições partem do mesmo pressuposto, como se o jogo 

precisasse estar ligado a algum evento ou momento fora do ambiente do jogo. 

Isso acontece, mas no sentido contrário, o jogo (substantivo) não está apoiado na 

socialização para acontecer, ele promove a socialização, por exemplo. Seria como se 

culturalmente as pessoas quisessem justificar a existência do jogar o encaixando em 

momentos importantes para a sociedade, sob pena do jogo (substantivo) ser mal visto e 

relegado apenas aos desocupados ou aos animais, como foi durante muito tempo julgado. 

Todavia o jogo acontece por ser biologicamente cultural e só posteriormente foi 

aglutinado e reinventado pela cultura. Provavelmente se houvesse uma dimensão do jogo que 

realmente estivesse sendo estudada e que fosse estanque, muito provavelmente englobaria 

todas as outras dimensões, mas ao contrário, essas frentes são intimamente ligadas mais por se 
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complementarem do que por se anularem. (HUIZINGA, 1999). “Todas as respostas, porém, 

não passam de soluções parciais do problema, natureza e significado do jogo.” (HUIZINGA, 

1999.  p. 8). 

 

[...] se alguma delas fosse realmente decisiva, ou eliminaria as demais ou englobaria 
todas em uma unidade maior. A maioria, contudo, preocupa-se apenas 
superficialmente em saber o que o jogo é em si mesmo e o que ele significa para os 
jogadores. A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser 
explicados por análises somente biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa 
fascinação, nessa capacidade de excitar que reside a própria essência e a 
característica primordial do jogo. O mais simples raciocínio nos indica que a 
natureza poderia igualmente ter oferecido a suas criaturas todas essas úteis funções 
de descarga de energia excessiva, de distensão após um esforço, de preparação para 
as exigências da vida, de compensação de desejos insatisfeitos etc., sob a forma de 
exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a alegria e 
o divertimento do jogo. Este último elemento, o divertimento do jogo, resiste a toda 
análise e interpretação lógicas.  (HUIZINGA, 1999, p 13). 
 

 

Muitos foram os estudos, na última década, que se debruçaram sobre os videogames. 

Segundo Zagal (2010), as diferentes tendências de análise impulsionaram um aprofundamento 

não só multidisciplinar mas também interdisciplinar, com abordagens que se orientaram para: 

a) as ciências sociais – os efeitos dos jogos sobre os jogadores e as relações entre jogos e 

aprendizagem; b) as ciências humanas – o significado dos jogos na sociedade e sua relação 

com a cultura; c) as ciências tecnológicas – com o objetivo de compreender o design dos 

jogos e para produzi-los com novos recursos tecnológicos, incluindo, nessa etapa das 

discussões, o ponto de vista narratológico e ludológico.  

Com o reconhecimento dos jogos eletrônicos como produto cultural, como “arte na 

mídia”, novas pesquisas encontram modos diferentes de olhar para esse objeto. Pouco, porém, 

encontramos produzido sobre as relações entre videogame e letramento. Os primeiros 

trabalhos nessa área são de Gee (2003) que na sua obra What videogames have to teach us 

about learning and literacy, apresenta razões para relacionar os videogames aos estudos do 

letramento, argumentando que os videogames são produzidos valendo-se de imagens, 

símbolos, gráficos, diagramas, artefatos e muitos outros símbolos visuais, ou seja, de modo 

multimodal, o que justificaria a necessidade de um letramento visual para poder compreender 

como a linguagem verbal e a não verbal articulam-se para construir sentidos para o texto.  

Naturalmente estas assertivas vêm de encontro ao que propomos no que se relaciona 

com o “letramento visual” e pautaremos nossas reflexões no tocante a linguagem e de que 

maneira os estudantes com deficiência visual se relacionam com a ferramenta para 
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compreender a essência da narrativa e dos processos que perpassam os impulsos culturais e 

informacionais do momento mediativo. 

Não podemos esquecer o quinhão participativo dos impulsos culturais dos professores 

que além de escolherem usar os áudio games para comporem as metodologias de ensino, 

também serão tutores e facilitadores dos processos de transmissão da informação, tendo uma 

participação fundamental dialogando com suas percepções e também sendo permeados por 

novas inclinações info-comunicacionais. 

Compreender os videogames a partir desse viés teórico implica não só considerar o 

seu caráter multimodal, mas também outros aspectos a ele imbricados, como as práticas 

sociais em que estão inseridos e a multiculturalidade. Sobre esse primeiro argumento, Zagal 

(2010), analisando as justificativas de Gee (2003) e as habilidades de letramento consideradas 

por ele para um leitor/jogador, ou seja, a habilidade de jogar, a habilidade de compreender os 

significados imanentes ao sistema semiótico do jogo e a habilidade de produzir jogos, afirma 

que estabelecer as interrelações entre tais habilidades pode não ser tão simples. Sua 

justificativa está amparada no ato de jogar que não se finda no reconhecimento das regras do 

jogo e da sua interface, mas na capacidade do jogador trilhar um caminho, fazendo algumas 

escolhas, e não outras. Isso extrapola o domínio do sistema semiótico, porque inclui a 

capacidade  

de participar das práticas sociais de leitura e escrita que surgem a partir do videogame 

no caso mais específico para nossa pesquisa, os áudio games do DosVox. O autor esclarece 

quando formulou suas proposições sobre games de interação on-line, incluir a capacidade de 

inserir-se nas práticas sociais do jogo, e isso exige conhecer a linguagem utilizada pelos 

jogadores naquele contexto específico.  

Zagal (2010) ainda registra, com precisão, que a capacidade de produzir jogos será um 

conhecimento requerido para aqueles que atuam nessa área específica, por exemplo, para os 

alunos do curso de design, de jogos eletrônicos. O autor cunha um termo novo, o 

“ludoletramento”, definindo-o como a habilidade para ler/compreender os jogos:  

 

[...] a capacidade de explicar, discutir, descrever, enquadrar, situar, interpretar e/ou 
posicionar os jogos nos seguintes contextos: 1. no contexto da cultura humana 
(jogos como artefatos culturais); 2. no contexto de outros jogos (comparando-os a 
outros jogos, gêneros); 3. no contexto da plataforma tecnológica em que são 
executados; 4. e na desconstrução e compreensão de seus componentes, como eles 
interagem, e como facilitam certa experiências em seus jogadores (Zagal, 2010, p. 
24, tradução nossa). 
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O objeto de nosso estudo é o jogo como forma específica de atividade, como "forma 

significante", como função social e de aprendizagem, principalmente. Não procuraremos 

analisar os impulsos e hábitos naturais que condicionam o jogo em geral, tomando-o em suas 

múltiplas formas concretas, enquanto estrutura propriamente social. Procuraremos considerar 

o jogo como o fazem os próprios jogadores, isto é, em sua significação primária.  

As grandes atividades arquetípicas da sociedade humana são, desde início, 

inteiramente marcadas pelo jogo. Como por exemplo, no caso da linguagem, esse primeiro e 

supremo instrumento que o homem forjou a fim de poder comunicar, ensinar e comandar. É a 

linguagem que lhe permite distinguir as coisas, defini-las e constatá-las, em resumo, designá-

las e com essa designação elevá-las ao domínio do espírito. Na criação da fala e da 

linguagem, brincando com essa maravilhosa faculdade de designar, é como se o espírito 

estivesse constantemente saltando entre a matéria e as coisas pensadas. Por detrás de toda 

expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metáfora é jogo de palavras. Assim, ao dar 

expressão à vida, o homem cria um outro mundo, um mundo poético, ao lado do da natureza. 

 

Outro exemplo é o mito, que é também uma transformação ou uma "imaginação" do 
mundo exterior, mas implica em um processo mais elaborado e complexo do que 
ocorre no caso das palavras isoladas. O homem primitivo procura, através do mito, 
dar conta do mundo dos fenômenos atribuindo a este um fundamento divino. Em 
todas as caprichosas invenções da mitologia, há um espírito fantasista que joga no 
extremo limite entre a brincadeira e a seriedade. Se, finalmente, observarmos o 
fenômeno do culto, verificaremos que as sociedades primitivas celebram seus ritos 
sagrados, seus sacrifícios, consagrações e mistérios, destinados a assegurarem a 
tranquilidade do mundo, dentro de um espírito de puro jogo, tomando-se aqui o 
verdadeiro sentido da palavra. Ora, é no mito e no culto que têm origem as grandes 
forças instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio e o lucro, a 
indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a ciência. Todas elas têm suas raízes no 
solo primevo do jogo. (HUIZINGA, 1999, p. 10). 

 

Mito segundo Campbell (2001) é o imaginário que utilizamos para tentar entender a 

vida como ela é ou se parece. Para além de exemplos metafísicos, o autor escolhe um meio 

mais didático para explicar seu ponto de vista, dizendo que:  

 

[...] quando alguém tenta explicar a eletricidade a um leigo, por exemplo, usa a 
imagem da água ou de como a água flui. O leigo entende. O que o leigo não entende 
é o comportamento da eletricidade. Ou um astrônomo que, tentando explicar a 
natureza do espaço curvo, pode comparar a construção do espaço à superfície de um 
balão com pintinhas brancas. Quando se enche o balão, as pintinhas se afastam cada 
vez mais umas das outras, o que é mais ou menos como o universo em expansão. 
(CAMPBELL, 2001 p. 6) 
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Crawford (1982) elenca quatro fatores que ajudam a entender como se dá a interação 

entre jogo e jogador, indo mais além, uma vez que esses fatores versam sobre aspectos 

intrínsecos ao ambiente e as percepções que os jogadores atribuem aos mesmos, os aspectos 

são: representação, interação, conflito e segurança. 

 

1.Representação: o jogo fornece uma representação simplificada e subjetiva da 
realidade, tendo um conjunto de regras explícitas. Os jogos apresentam 
essencialmente representações subjetivas, mas originadas e sustentadas pela 
realidade. Além disso, essa representação fornece um ambiente completo e 
autossuficiente, pois seus elementos não dependem de       nenhuma referência 
presente no mundo externo ao do jogo;  
2. Interação: o ponto crucial na representação da realidade situa-se na forma como 
ela se altera e a representação interativa, da qual os jogos são sustentados, se mostra 
como a forma mais completa de apresentação. Nela, o expectador é capaz de 
provocar alterações e verificar suas consequências, sendo assim capaz de modificar 
a realidade apresentada, quando o feedback é instantâneo e apresentado como 
mensagem no contexto do game, o meio se torna a mensagem; 
3. Conflito: o conflito surge naturalmente a partir da interação do jogador e esse 
elemento está presente em todos os jogos. O jogador busca ativamente atingir algum 
objetivo e existirão obstáculos que impedirão que esse objetivo seja alcançado 
facilmente. Essa força de oposição se dá de várias formas, podendo ter, por 
exemplo, a forma de agentes ativos, que através de ações, tentam impedir o sucesso 
do jogador, ou de elementos mais subjetivos, como um cronômetro; 
4. Segurança: uma vez que o conflito tende a criar um cenário de perigo, dele surge 
uma situação de risco físico. Entretanto, o jogo permite que o jogador submeta-se à 
experiência psicológica do conflito e do perigo sem os danos físicos, possibilitando 
assim desassociar as consequências das ações. Vale salientar que essas experiências 
de desassociações não comprometem as possibilidades de penalização, apenas 
podem ser algo simbólico, que deixe o desafio de se sobrepor ao jogo em si mais 
difícil, ou simplesmente a ausência de alguma bonificação. (CRAWFORD, 1982, 
p.63) 

    

Crawford (1982), afirma ainda que um fator intrínseco aos jogos é a capacidade 

pedagógica que os mesmos possuem, sem precisar ser deliberadamente educativos, todos 

possuem fatores que conferem ao jogador aprendizagem, seja ela camuflada ou não em 

aspectos concernentes ao universo do jogo. O autor evidencia vários comportamentos de seres 

na natureza, bem como dos próprios seres humanos, que podem ser qualificados como sendo 

a prática de jogos e cujo intuito essencial é prover conhecimentos e experiências fundamentais 

para o desenvolvimento desses seres, preparando-os para a vida adulta e independente. 

Nota-se ainda, que nos seres humanos há o desenvolvimento de outros aspectos, como 

o convívio social. Dessa forma o autor conclui que, além da busca pelo prazer, divertimento e 

a possibilidade de imersão num mundo fantasioso como fuga ao cotidiano, a necessidade de 

aprender e conhecer são outros fatores que motivam a prática de jogar. Tal prática, por 

exemplo, permite a manutenção e ampliação do convívio social, permite que os indivíduos se 

conheçam melhor e aprendam a respeitar suas diferenças culturais e étnicas. 
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Caillois (1990) expande um pouco mais o conceito e classifica os jogos em quatro 

grandes categorias que eventualmente se sobrepõem: Agon, Alea, Mimicry e Ilinx. Agon 

(competição) agrega os jogos competitivos. Neles, se disputa o reconhecimento pelo esforço, 

persistência e superioridade; Alea (sorte) reúne os "jogos de azar", cujos desdobramentos não 

dependem diretamente do jogador e estão além de suas habilidades; Mimicry (mimese) é o 

domínio da fantasia, do simulacro, do faz-de-conta, da encenação; Ilinx (vertigem) 

proporciona escapes da realidade ordinária, embaralha os sentidos por meio de movimentos 

incomuns e abruptos.  

Ainda sobre conceitos fundamentais aos jogos, podemos citar as categorias recorrentes 

ao andamento do sistema isolado que é um jogo, os seguintes elementos, segundo Juul (2005), 

os jogos podem ser agrupados em duas categorias dependendo da forma como seus desafios 

se apresentam aos seus jogadores: Emergence (Emergente) e Progression (Progressivo).                 

Em jogos emergentes, os desafios são apresentados na forma de um pequeno número de 

regras simples que, quando combinadas, dão origem a numerosas variações de jogos para os 

quais os jogadores precisam definir estratégias específicas. Trata-se, portanto, da categoria 

mais tradicional dos jogos e dela pertencem os jogos de carta, tabuleiro e atléticos. Já os jogos 

progressivos possuem uma estrutura historicamente mais recente e tem por característica 

apresentar os objetivos na forma de uma sequência de ações que os jogadores precisam 

realizar. 

Ainda segundo Juul (2005), há seis requisitos que todo jogo deve satisfazer para ser 

considerado como tal: 

 

1. Ser um sistema formal baseado em regras; 

2. Com resultados variáveis e quantificáveis; 

3. Em que a cada resultado é possível associar valores distintos; 

4. Onde os jogadores despendem esforços para influenciar no resultado; 

5. Se sentem emotivamente ligados aos resultados; 

6. E as consequências de sua atividade são opcionais e negociáveis. 

 

Estes requisitos apresentam uma visão distinta, mas de certa forma complementar, do 

que se entende como não apenas o conceito de jogo, mas mais amplamente um game, que não 

é muito mais que uma hibridização dos aspectos concernentes aos jogos desde a Antiguidade 

e seus descendentes virtuais. 
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No livro Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Juul 

(2005), direciona boa parte de seu esforço para recompor a história do jogo e suas diversas 

definições por teóricos já mencionados, Johan Huizinga, Roger Caillois e outros. Para seguir 

essa linha de investigação, Juul vai definir não apenas o que é ou pode ser jogo, mas também 

algumas maneiras como o videogame modifica essas definições. Para apontar algumas 

maneiras como os videogames se diferenciam do modelo clássico, o autor cita o fato de que o 

computador controla as regras, o que libera os humanos de dispensarem atenção para isso, 

permitindo que as mesmas se tornem cada vez mais complexas, permite a existência de jogos 

em que as regras são descobertas durante o jogar e a possibilidade de jogos abertos, onde o 

final não é um claro ganhar ou perder, entre outras coisas. 

  

Um game é uma atividade lúdica composta por uma série de ações e decisões, 
limitada por regras e pelo universo do game, que resultam em uma condição final. 
As regras do universo do game são apresentadas por meios eletrônicos controlados 
por um programa digital. As regras e o universo do game existem para proporcionar 
uma estrutura e um contexto para as ações de um jogador. As regras também 
existem para criar situações interessantes com o objetivo de desafiar e se contrapor 
ao jogador. As ações do jogador, suas decisões, escolhas e oportunidades, na 
verdade, sua jornada, tudo isso compõe a "alma do game". A riqueza do contexto, o 
desafio, a emoção e a diversão da jornada de um jogador, e não simplesmente a 
obtenção da condição final, é que determinam o sucesso do game. (SCHUYTEMA, 
2008, p. 7) 

 

Ao longo da linha temporal os jogos e posteriormente os games eletrônicos se 

amalgamaram entre os aspectos que sedimentavam sua natureza, aos poucos se misturando e 

gerando um produto midiático, ou seja, o jogo e posteriormente os games, foram ganhando 

uma dimensão que foi desenvolvida no bojo das tecnologias da informação, digitais e mais 

tarde da comunicação. 

Após o desenvolvimento ferramental que veio na esteira do fim da segunda guerra, 

somado ao desenvolvimento ocasionado pelo confronto frio entre EUA e URSS, a 

popularização de instrumentos de áudio visual, localização geográfica via satélite, transmissão 

de ondas de rádio em frequências diferenciadas e filmagens, que servia para entre outras 

coisas espionagem, entrou no leque de ferramentas que agora chegavam ao consumidor 

ordinário e convencional. A internet, embora rudimentar, aos poucos foi sendo desbravada 

pelo público e suas possibilidades agora não eram mais tão obscuras, podendo ser especuladas 

para o desenvolvimento de novas tecnologias domésticas.  
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Assim a realidade dos jogos passou a receber a nova roupagem tecnológica mudando 

suas possibilidades, e mudando o impacto que essa nova tecnologia causaria nas gerações 

futuras. 

Vale salientar que Huizinga e Caillois fizeram suas pesquisas inteiramente no âmbito 

dos jogos analógicos, pois o primeiro foi um filósofo holandês que cunhou o termo Homo 

Ludens, que seria algo como “homem que brinca” e na data de seu falecimento em 1 de 

fevereiro de 1945 ainda não haviam games eletrônicos. Podemos dizer algo semelhante ao 

linguista Roger Caillois, que na data de seu falecimento em 21 de dezembro de 1978 aos 65 

anos, não pôde dissertar e nem pesquisar sobre games de forma semelhante as que 

conhecemos hoje. Contudo quando Caillois morreu o game Pong (1972) e o console Atari 

2600 (1977) já modificavam de maneira irreversível a realidade da cultura e das culturas que 

seriam influenciadas por esse novo paradigma científico, social, educacional e mercadológico. 

Os vídeo games podem ser divididos em dois grupos de estudo relativos a sua 

natureza, a saber: Ludologia e a Narratologia.  

A ludologia tem como foco estudar os jogos em seu aspecto mecânico, em sua 

jogabilidade, ou seja, na ação e reação de elementos que não precisam necessariamente serem 

realistas, pois, o foco será normalmente uma ação quantificável, repetitiva e negociável. 

O principal problema de estudar videogames enquanto jogos é que não existe uma 

forte tradição nos estudos formalistas – em detrimento aos estudos funcionalistas – sobre o 

jogo e que, além disso, os raros exemplos encontrados estão fragmentados em diferentes 

disciplinas. Da mesma forma que a narratologia surge para unificar os diversos estudos que se 

propõem a pesquisar e analisar questões relativas à narrativa independentemente do suporte 

em que esta se encontra, Frasca (2001) propõe a criação e adoção de uma disciplina (que 

denominou ludologia) para estudar as atividades do jogo independentemente do meio 

utilizado.  

Acredita-se aqui que um dos pensadores que melhor tenha trabalhado a questão do 

jogo, até mesmo dentro do enfoque contemporâneo proposto pelas revoluções das estruturas 

científicas, embora não o tenha relacionado diretamente com a hipermídia ou o videogame, 

tenha sido o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer.  

Gadamer (1997 apud GALLO, 2003) propõe, por meio de sua hermenêutica, que o 

jogo é o extremo da arte e vice-versa. Desta forma, a obra de arte e o próprio jogo sempre 

transcenderam os limites da temporalidade, e consequentemente da espacialidade, ao 

permitirem o encontro de horizontes separados por distâncias (GALLO, 2003). 
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A narratologia se preocupa em analisar os aspectos dos jogos relativos ao enredo, ou 

seja, jogos que têm como premissa contar estórias, desenvolver personagens, erigir mundos e 

ambientes peculiares, onde existem relações próprias e interações parecidas com filmes, 

fábulas, estórias e folclore.  Geralmente as narrações que servem de objeto para a 

narratologia, podem emergir do caos do seguir do jogo, como uma simulação ou como a vida 

real em seu sentido de imprevisibilidade. (GALLO, 2003; GOSCIOLA, 2011; JENKINS, 

2014) 

No videogame experimentamos a imersão em ambientes horizônticos, a 
possibilidade da compreensão que se dá pela própria experiência do jogador diante 
de uma realidade sempre maior e independente, que é construída e reconstruída pela 
própria ação do jogador por meio da interatividade proporcionada pela hipermídia. 
A consciência estética por sua vez pode ser um elemento nivelador, na medida que 
afasta a possibilidade de uma experiência efetiva da obra poética. Se o videogame 
fosse visto apenas como cursores ou polígonos que se mexem na tela, o jogador 
provavelmente não conseguiria se envolver com a dinâmica própria do jogo. O 
verdadeiro ser da obra está na experiência daquele que a experimenta. Aquilo que 
fica e persevera não é, portanto, a subjetividade de quem a experimenta, mas o 
próprio jogo de videogame, a própria obra de arte. (GALLO, 2003, p. 5). 

 
 

Quando Gallo cita cursores e polígonos que se movimentam na tela é de bom tom 

salientar que para os Áudio games isso é metafórico, porém no contexto de nossa pesquisa 

esses atributos visuais são substituídos por sons, ou seja, os sons pelos sons podem ser 

indiferentes para quem os ouve, mas no contexto do game (veremos detalhadamente na 

próxima sessão), havendo por meio do áudio a manutenção dos aspectos relativos para 

construir um áudio game.  

Naturalmente não há predileção ou vantagem explícita no desenvolvimento de um 

áudio game focado na ludologia ou na narratologia, embora para nossa pesquisa seja mais 

interessante abordar o aspecto narratológico, pois um jogo conversacional exige em seu cerne 

que o diálogo erigido possa ser componente do momento da aprendizagem, pois será nesse 

pano de fundo que os aspectos referentes a Mediação Dialógica da informação serão 

manifestados (GOMES, 2014). 

Dialógicos porque o ambiente e seus elementos componentes, como veremos mais a 

frente, cercarão o jogador/aprendente o lançando em um momento de jogo ou “círculo 

mágico” (HUIZINGA, 1999), dando condições para que nesse ato de ir e vir, agir e interagir 

dentro do universo proposto pelos áudio games, o jogador possa explorar os seus saberes 

anteriores e os que o ambiente proporciona, gerando assim novos aprendizados e novas 

experiências. A partir dessa mudança acontecida na segunda metade do século passado, 

percebemos que o ganho social e a potência educacional e de mediação nas mais diversas 
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esferas foi negligenciada, no ponto de vista da inclusão de pessoas com deficiência visual. O 

desenvolvimento das ferramentas tecnológicas que proporcionam aos games potenciais 

modos de mediar a informação em diversos formatos, usando variados canais sensoriais e 

criativamente, entrando no cotidiano das pessoas no trabalho, na escola, na política e no 

entretenimento em geral, principalmente por meio de ações gameficadas, não se estende da 

mesma forma as pessoas com necessidades sensoriais, o que não deixa de ser uma maneira 

excludente de lidar com pessoas que poderiam contribuir tanto do ponto de vista criativo 

quanto no sentido da execução em si, ou seja, como produtores e consumidores, uma vez que 

a fronteira entre esses dois lados da moeda estão esmaecidas. 

 

5.1 Sonoridade nos games 

 

Desde a pré-história, o ser humano possuía essa “inclinação” para incorporar o ato de 

jogar em sua realidade, mas como registrar e representar algo tão subjetivo e fluido como os 

sons? Isso era complicado, para não ser drástico afirmando uma impossibilidade, pois coisas 

mais tangíveis como quantidade e tamanho, mesmo que ainda não houvesse uma notação, era 

possível se mensurar a olho nu e por uma pessoa leiga, mas os sons só puderam ser de fato 

registrados com o advento da escrita, ou seja, muito tempo depois. 

Sem contar que a arte visual de mensuração, rebuscamento e criativa, evoluiu e 

ganhou novos contornos com as artes plásticas e a pintura, enquanto o registro preciso do som 

foi ratificado e disseminado mesmo com a computação apenas no século XX. Lembrando que 

as partituras, registros de ritmo, harmonia e peças musicais, não se configuram como uma 

forma de disseminação tão eficaz quanto o que o gerado pela computação, nem precisa ir 

muito longe para ver que programas de edição, mixagem e aplicativos móveis, são largamente 

usados por pessoas que nem ao menos entendem de teoria musical, enquanto as eruditas 

partituras se configuram como notações e códigos tão ilegíveis quanto a linguagem de 

programação. 

Desde o rudimentar Pong (1972), o áudio já era usado como uma ferramenta de 

mediação que poderia ser uma mera representação a mais de movimentos e atividades 

refletidas em atividades da tela, como mesmo de modo tecnicamente reduzido, em 

informações para o jogador.  Pong possuía três ruídos diferentes, provavelmente apenas uma 

nota que havia sido levemente modificada para criar outros sons, gerando assim um ruído 

paralelo ao choque da bolinha (pixel quadrado) quando esta tocava na raquete de um dos 

jogadores (no caso o jogador ou a CPU (Central Processing Unit) e o mesmo som com outra 
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leve modificação era usado quando a bolinha ia de encontro as paredes da mesa e uma terceira 

alteração quando um ponto era marcado (BARRETO, 2013). 

Essa relação de simbiose entre o som e as imagens foi incluída nos games com menos 

resistência que no cinema, possivelmente o fato de que nos games havia uma participação 

direta de quem antes era apenas espectador, fazendo com que o som agisse de forma a 

apresentar que os comandos inseridos no joystick levavam em seu bojo ordens emitidas pelo 

jogador, servia como lente de aumento a experiência. 

O valor do áudio foi testado e aprovado, apresentando uma forma diferenciada de 

relacionamento entre a obra e os espectadores, o que generalizou e popularizou a ferramenta 

de uma forma cada vez mais sólida do ponto de vista mercadológico, artístico e educacional. 

 Sejam como trilha sonora ou efeitos caricatos, o som sempre foi um divertimento à 

parte dentro dos games, algumas limitações técnicas, principalmente nos suportes e no exíguo 

espaço reservado aos elementos do jogo, adiaram a evolução da melodia, dos arranjos e das 

peças sonoras, Esse armazenamento era feito direto nos chips e eram comprimidos junto com 

todo o resto que compunha o game, chipmusic é fruto do modo como a música era 

armazenada no jogo. Isto é, junto ao gráfico e dentro de um mesmo chip. Ambos tinham que 

caber em uma memória muito pequena. Para a música, não havia quase espaço”. (BARRETO, 

2013), o avanço dos chips de cartucho para os CDs e eventualmente DVDs e Blu-Rays 

possibilitaram um salto de qualidade elevando a limpidez sonora aos níveis que se podia 

perfeitamente utilizar o áudio para qualquer motivo, inclusive para fins didáticos e de 

Mediação da Informação, o que norteia nossa pesquisa. 

A função inicial do som opera por meio de sua adaptabilidade, isto é, a maneira como 

se modifica em função das ações e escolhas do(s) jogador(es). Além disso, o som apresenta 

duas outras funções: a afetiva e a conceitual. A afetiva está relacionada à imersão, sensação 

que temos quando, por exemplo, estamos jogando e nos sentimos "dentro" da história; nos 

emocionamos, sentimos medo, nos identificamos, enfim, é algo que está mais próximo dos 

sentimentos e das impressões subjetivas, vagas e imprecisas. Neste caso, o som atua 

principalmente como elemento estético, criando "atmosferas" e "climas" dentro do espaço do 

jogo (SHUM, 2008). 

A função conceitual do som em um game é aquela em que há predominância da 

objetividade, da racionalização, da codificação. O áudio é utilizado para criar ou fixar 

conceitos, definições, formulações, julgamentos e avaliações. Um exemplo típico são as 

locuções e dramatizações dos serious games, jogos em que o foco principal não é unicamente 
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o entretenimento e que apresentam um amplo espectro de aplicações: educação, saúde, arte, 

política, religião, gestão pública, forças armadas e treinamentos corporativos, entre outras.  

Com a popularização dos aplicativos para gerenciar e ordenar nossas atividades online 

podemos inclusive afirmar que as mecânicas de games e, por conseguinte, o áudio dos games 

permeiam várias facetas de nossa vida cotidiana. 

 

5.2 Paralelismos Sonoros 

 

Antes de entrar no cotejamento das linhas de comparação do pensamento que 

Crawford apresenta em seus postulados, com nossas reflexões propositivas, é importante que 

entendamos que existem conceitos sonoros que se fazem de conhecimento necessário, mesmo 

que vez por outra sejam usados apenas como coadjuvantes ou que o conhecimento à cerca da 

existência dos mesmos, sirva apenas para a desambiguação que eventualmente pode ser 

precisa.  

É importante que saibamos da existência de alguns conceitos, principalmente para que 

não haja confusão entre as palavras e seus significados nessa pesquisa, por exemplo: voz, 

ruídos e silêncio. 

 

5.2.1 Voz 

 

A voz representada pela palavra falada, o texto verbal, está presente nos diálogos, na 

narração (voice over) e, eventualmente, também nos momentos de canto ou de vozerís 

(burburinho do cenário). Seguindo o padrão clássico do cinema, o diálogo é o principal, ou o 

mais importante dos elementos da trilha sonora. 

De acordo com Bordwell (1997 apud SOUZA, 2010, p. 52) “o diálogo constitui o 

principal veículo da ação narrativa e deve estar tão personalizado como o rosto, o corpo e o 

espaço”. Seguindo esse entendimento se conclui que “[...] a voz passa a desempenhar papel 

fundamental na estrutura da narrativa, sendo assumida como o elemento de maior importância 

na trilha sonora, possuindo a mesma relevância que a figura humana desempenha na 

imagem.” (SOUZA, 2010, p. 52). 

Em um áudio game que haja a necessidade do uso de voz, a potencialidade deste 

elemento quanto ferramenta do game como meta mediadora, será exponencialmente maior, 

uma vez que outros elementos referenciais não serão usados. Rosto, expressões corporais, 

jogos de câmera e impacto de figurino não terão nenhuma outra indicação além do que for 
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passado pelo som, por tanto em um diálogo a voz deve estar carregada de sentidos em seu 

timbre, tom e tempo. 

A voz como sustentáculo da expressão verbal, qualifica a banda sonora 

cinematográfica, segundo CHION (1994, p. 134), estrutura do cinema que posiciona a fala 

das personagens essencialmente em primeiro plano sonoro provem do teatro, agregando à voz 

uma função dramática, psicológica, informativa e afetiva.  

Sendo assim, os procedimentos de elaboração e consolidação do projeto de som de um 

áudio game, que rege o fluxo e os métodos de trabalho com a matéria sonora, também 

priorizam a atenção ao componente vocal. Todo o trabalho de registro do som busca, no 

mínimo, pela gravação de falas claras, limpas e inteligíveis. Na pós-produção de som, a 

edição de diálogo e a pré-mixagem de diálogo são os estágios principais bases para o trabalho 

com os demais sons (SHUM, 2009). 

Em um áudio game que prima pela mediação de enredos complexos não pode haver 

timidez no uso da voz como principal instrumento para se contar uma estória, a fala é uma das 

melhores formas de se cinzelar na memória o que foi experienciado pelos que vieram antes de 

nós. Não podemos esquecer que quando não houver a possibilidade de vozes gravadas, 

mixadas e tratadas, ou seja, for preciso o uso de sintetizadores de voz, é necessário que as 

linhas de diálogo sejam da mesma forma bem escritas, para que os sinais gráficos e fonéticos 

possam emular ao máximo o sentido e as informações que precisam ser mediadas. 

 

5.2.2 Ruídos 

 

O conceito de ruído primeiramente aqui empregado é referente aos sons que não sejam 

claramente musicais nem linguísticos. E ainda, com a dinâmica de trabalho da pós-produção 

de som nos filmes e posteriormente nos games, dividiu-se os ruídos basicamente em três 

categorias: 

 

 Ruídos de ambiente: relativo aos sons da “paisagem sonora” da diegese, geralmente 

formados pelos “sons fundamentais” de Schafer (2001, p. 23) – sons criados pela 

geografia ou clima e que raramente são ouvidos conscientemente pelas pessoas. 

Acontecimentos diegéticos são parte da realidade ficcional do mundo, por exemplo de 

um filme ou de um jogo, e que podem potencialmente ser constatados pelos 

personagens. Acontecimentos não-diegéticos são sobreposições sobre o mundo 
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narrado, como uma trilha sonora tradicional de fundo, que só é percebida do exterior e 

não faz parte da narração de forma intrínseca. (MENEGUETTE, 2013) 

 Ruídos de efeito: do inglês sound effects, são sons provenientes de algum objeto ou 

fonte sonora específica. Por exemplo: o som de carros, aviões, tiro e explosões. 

 Ruído de sala (mais conhecido como Foley): termo utilizado para denominar o 

processo de recriação de ruídos e criação de sons especiais em estúdio, principalmente 

aqueles sons relacionados a movimentos e ações dos atores, como por exemplo: 

passos, socos, tapas, o ato de sentar em uma cadeira, utilizar louças e talheres, arrastar 

uma cadeira, etc. (SHUM, 2008). 

 

A partir de então, a articulação de imagens e sons define a profundidade realista, ou 

não, deste elemento sonoro que, ao mesmo tempo que pode simplesmente redundar as ações 

imagéticas, pode ser utilizado como elemento criativo e participar ativamente da construção 

dramática e emocional de uma determinada narrativa. 

A fonte de origem de alguns sons muitas vezes não pode ser visualizada, ou por 

motivos de foco da cena em questão ou por inviabilidade, não é necessário mostrar nuvens 

carregadas para aludir que estão assim quando o trovão explode. Ou seja, esses sons que 

fazem parte da narrativa e medeiam informações são chamados de acusmáticos. 

Esse tipo de som também é conhecido como eletroacústico, normalmente é criado ou 

sintetizado pelo computador (efeitos eletrônicos, dai seu nome) sem a presença de músicos ou 

sonoplastas, como era feito antigamente.  

Outro fator relativo ao áudio acusmático é a concentração do ouvinte no som, por não 

ver ou saber de onde ele se origina, há uma dissociação do ruído ao seu ponto de origem, 

gerando estranheza (MENEGUETTI, 2013). 

 

5.2.3 Silêncio 

 

John Cage já afirmara que “nenhum som teme o silêncio que o extingue, e nenhum 

silêncio existe que não esteja pregnante de som” SCHAFER (2001, p. 354) assegura que o 

silêncio soa quando este interrompe o som ou se segue a ele, reverberando com o tecido 

daquilo que soava. “Quando o silêncio precede o som, a antecipação nervosa o torna mais 

vibrante” (SCHAFER, 2001, p. 355). 

Mesmo sendo mais utilizado como ferramenta no cinema moderno ou experimental, 

pois passa ser representado como elemento de quebra dos padrões clássicos em que a voz e a 
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música tendem a predominar na trilha sonora, o aproveitamento de momentos de silêncios, 

como afirma Costa (2008) , é uma forma de realçar para o espectador, situações fundamentais 

para a compreensão desejada da narrativa. Desta forma, ao não ouvir determinados sons que 

supostamente deveriam acompanhar a imagem, o espectador encontra-se ligado ao estado de 

espírito de certo personagem.  

 

Não é mais novidade que silenciamentos de sons que deveriam acompanhar as ações 
chamam a atenção do espectador exatamente para a importância de tais ações; que o 
instante no qual se decide quebrar com a sonorização naturalista se transforma em 
momento capital; que partilhar da ausência de percepção sonora de determinado 
personagem faz com que o espectador se identifique com ele. (COSTA, 2011, 
online) 

 

Shum (2008, p. 183) especifica que o silêncio pode ter também no universo 

audiovisual um valor sintático - onde é empregado como elemento separador entre dois 

eventos sonoros e indica que “em seguida, começará algo completamente diferente”; um valor 

naturalista – onde está de acordo com a diegese; e um valor dramático – geralmente usado 

para criar efeitos emocionais, como por exemplo, de suspense, tensão, perigo, angústia, medo, 

solidão, introspecção, etc...Em meio a tantos sons, o silêncio encontra seu espaço na trilha 

sonora cinematográfica e também é um elemento importante. 

 

5.3 Entre Imagens e Sons 

 

Ainda sobre os sons de Schafer (2001), evidenciamos que o agrupamento e a 

coadunação das linhas de ação dos sons, bem como os encaixes das “texturas sonoras”, está 

diretamente ligada a construção de uma paisagem sonora, um ambiente narrativo que propicia 

o entendimento de nuances que se convergem para a tradução de um cenário a partir dos sons, 

com toda sua noção de espacialidade, e por mais transcendental que pareça a Paisagem 

Sonora indica as emoções do ambiente sonoro. Isso é fundamental para a dinamicidade sonora 

Áudio dinâmico ou sonoridade é um conceito que está entre a linguagem 

cinematográfica colocado entre a diegese e a não diegese, A primeira é a realidade própria de 

uma narrativa.  

Existe a necessidade de se estudar o triângulo de pensamentos e de fluxo 

informacional presente no saber materializado do desenvolvedor quando customiza o 

ambiente informacional que serve de palco narrativo de um áudio game para erigir um cenário 

que possa ser usado para fins de ensino e aprendizagem. A necessidade de se analisar as 
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vantagens e desvantagens desse ambiente está em entender esses aspectos que são 

sintomáticos para indicar a importância que é vista pelos desenvolvedores no que tange ao 

respeito dos atributos acessíveis dos áudio games e para entender se o ambiente proporciona a 

possibilidade de ser usado autonomamente pelos deficientes visuais. 

Entretanto para os fins da pesquisa, apenas tangenciaremos essas reflexões, pois o que 

nos importa é a mediação e a interação dos sons para com os usuários, erigindo um ambiente 

salutar para o desenvolvimento de saberes e a transmissão de informações. 

Por hora basta entender que os sons em suas multe facetas expostas ao longo do texto, 

são mecanismos de interação (diegese interna) e conflito entre eles mesmos (divisão entre 

não-diegéticos e dinâmicos), isso significa que os atores que emitem sons interagem entre si 

dentro da cena e ao mesmo tempo interagem com o jogador, modificando seus ruídos e sons 

de acordo com o desenrolar aleatório que pode acontecer dentro do ambiente de jogo. 

Em games digitais convencionais a carga midiática que permeia esse universo tende a 

ser de alta robustez, compilando volumes gigantescos de tecnologia, ferramentas e uma 

miríade de sons e efeitos acusmáticos. Dentro desse contexto emerge uma questão de grande 

importância: será que os jogos em áudio poderiam ser usados como ferramenta de mediação 

da informação pelos professores para mediar a informação para deficientes visuais? 

Esse distanciamento faz com que um canal de informação, que, se bem utilizado, 

poderia alcançar um novo e significativo grupo de usuários, por meio do aproveitamento de 

seu viés lúdico para mediar informações pertinentes aos estudantes e tornar o momento da 

aula um ambiente de busca pela aprendizagem, tornando os aprendizes ativos, não sendo 

sujeitos que esperam ser passivamente ensinados.  

No tocante aos deficientes visuais a imersão e diversão erigida pelos áudio games, 

assim como nos áudio livros, constitui-se em uma maneira eficaz de atingir um público que 

necessita de informação e que pela falta de acessibilidade, mediação, e, principalmente, 

necessidade de que sejam usadas metodologias criativas para que as informações sejam 

mediadas, ainda acabam por se tornar coadjuvantes em sua própria história. 
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6 ÁUDIO GAMES, JOGOS PARA OUVIR 

  

Áudio games são representações sonoras dos elementos fundamentais de um jogo. 

Estes elementos representativos devem ser suficientes para que o jogador tenha ciência plena 

de tudo que envolve aspectos relativos ao ambiente do jogo, dando capacidade de apreensão 

da informação, diversão, apropriação e aprendizagem, em nosso contexto de reflexão. 

Quando tratamos do assunto áudio games, permeamos a temática tecnologia de 

comunicação e de informação, especialmente no tocante a tecnologia de gravação e 

armazenamento de áudio.  

 É fato que o desejo de dominar as técnicas referentes à gravação e reprodução de 

material sonoro é um antigo desejo humano.  

         Os quatro elementos indicados por Crawford (1982) na sessão Vídeo Games 

(representação, interação, conflito e segurança) podem ser categorias no conceito dos Áudio 

games. Mostraremos, a seguir, essa adequação para o nosso objeto de estudo: 

 

1) Sons de cenário ou ambientação: esses são os sons responsáveis por erigir um pano de 

fundo, transformando o ambiente do jogo em uma hiper-realidade, transportando a 

imaginação do jogador ao cenário do game, em outras palavras, como se a trilha sonora de 

um ambiente desse por si só a sensação de entorno. Ora, se sons de um zumbido nos dão a 

impressão cognitiva de que o som representa uma abelha, da mesma forma vários 

zumbidos evocarão uma colmeia. Fazendo uma analogia, seria como a trilha sonora de um 

filme, que tem como objetivo unívoco, passar aos espectadores as sensações relativas à 

cena, seja o prólogo ou o clímax; 

2) Sons de apoio à ambientação: estes sons são como ampliadores de imersão do ambiente, 

eles funcionam em paralelo ao som de cenário e ambientação, mas tem como finalidade 

aprimorar e dar um tom mais palpável ao cenário, como se fosse uma espécie de "textura 

sonora", melhorando a compreensão e imersão ao "palco" usando do conceito de 

Paisagem Sonora, que citamos na sessão anterior; 

3) Sons de interação: esse tipo de efeito sonoro tem a finalidade de dar um som real e ao 

mesmo tempo caricato das interações entre cenário/personagens e cenário/cenário. Isso 

significa que, este som serve para dar a certeza de interação entre os atores do ambiente 

em questão. 

Exemplo 1: o som de ranger de uma porta, quando esta é forçada, é um exemplo de som 

de interação entre quem abre a porta (personagem) e ambiente (janela). 
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Exemplo 2: supondo que neste exemplo o som de ranger de uma janela quando esta se 

abre, acompanhado de um sopro tênue de vento. Agora o som de interação se dá através 

do cenário (janela) e de outro elemento do ambiente (vento). Note a sobreposição entre os 

sons, que são rodados paralelamente, mas há uma diferença entre volume, rotação, ritmo e 

frequência, proporcionando a percepção dos detalhes do cenário. 

 

4) Sons de personagens: este som é a representação necessária que deve haver entre os 

personagens em questão, ou simplesmente aos atores da cena em si. Por exemplo, sons 

relativos aos pés de um personagem quando este está em movimento, para dar a percepção 

ao jogador que há um deslocamento, ou da hélice de um helicóptero, dando a informação 

ao jogador que ele alça voo, ou mesmo a diferença na rotação do motor de um veículo em 

simetria com o aumento de aceleração gradual. Este som é o responsável pelas 

informações implícitas ou involuntárias de um personagem; 

5) Sons de alerta ou abstratos: nos games são comuns que informações sejam passadas com 

sinais, sejam barras de cores diferentes para informar a integridade física de um 

personagem, seja a diferenciação de pixels em um mapa que mostra por onde o jogador 

deve ir, como a proximidade de inimigos ou de elementos hostis. Nos áudio games, isso 

deve ser similar, porém não é aconselhável o uso de artifícios visuais em um jogo em 

áudio.  

 

Para suprir essa necessidade, os áudio games devem dispor de sons que evoquem essas 

informações de maneira clara e não seja destoante com o tema/ambiente do game. Ou seja, ao 

invés de uma barra de cor viva para indicar a integridade de um personagem, o artifício 

sonoro relativo a dor pode ser proporcionalmente usado na medida que o jogador/personagem 

se avarie. Um som de respiração ofegante é um bom exemplo para indicar escoriações em um 

personagem, bem como gemidos ou sons análogos de acordo com o game. 

Aqui se faz necessário inaugurar o conceito áudio-ludoletramento, fazendo eco ao 

conceito de Zagal (2010) citado na seção anterior. É preciso haver entendimento dos atributos 

em áudio que substituem as marcações visuais s, barras luminosas, gráficos, bússolas e 

qualquer indicativos que sirvam de interface entre o que é informado pelo jogo e o que o 

jogador precisa saber sobre o que está se desenrolando na progressão da narrativa, para que o 

processo de mediação entre o operador e o game possa ser mediado a contento. 
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           Os registros de áudio são uma maneira de interação, inclusão e mediação, sobre isso 

não há dúvida, e com o aparato tecnológico as pessoas com deficiência visual podem ser 

conduzidas a uma informação imagética a qual nunca poderiam ter acesso.  

Se levarmos em conta que as informações não têm formato diferente na esfera neural, 

podemos adotar como verdadeira a afirmação de que o letramento depende de um sentido que 

permita o acesso cognitivo da informação pelo receptor, assim uma informação no âmbito da 

consciência tem uma forma unívoca, sendo composta pelo conjunto de sensações que 

apontam para uma experiência já vivida.  

A necessidade de se pensar em áudio games é inexorável a quantidade de usuários em 

potencial, não apenas por serem pessoas com limitações visuais ou com cegueira, mas os 

jogos em áudio tem se mostrado para alguns jogadores uma ferramenta que possibilita uma 

interação diferenciada com o mundo dos games e principalmente quando entram em contato 

com o uso da ferramenta com objetivo pedagógico.  

Por outro lado, os jogadores cegos e os com baixa visão, tem pelo áudio game a 

ampliação ou o acesso a jogos em meio eletrônico/digital, pois, pela carga de informação 

transmitida pelo som, esses jogadores têm a capacidade de vivenciar e entender o universo no 

qual o cenário do jogo está ambientado.  

Sabemos que sem os áudio games esse contato com documentos digitais era 

parcialmente possível por meio dos já conhecidos e sedimentados leitores de tela. Entretanto a 

premência no uso dos áudio games é principalmente ampliar e apresentar novos usos para esta 

ferramenta, estimulando a criatividade e evocando a potencial função de mediação.  

Outro artifício que pode e deve ser usado como efeito para melhor evocar os 

sentimentos ou sensação de movimento ou senso de espaço, é a movimentação de áudio entre 

uma caixa de saída de áudio, usando o som estéreo. Quando os sons têm sua saída efetuada 

nas duas caixas, podem-se alternar os sons entre uma e outra visando eventuais 

movimentações do personagem/cenário. Como por exemplo, um som de uma explosão ouvida 

apenas pela caixa esquerda, passará a sensação que a mesma aconteceu apenas deste lado, 

aumentando o grau de imersão do jogador ao universo do game. Quando esses efeitos 

acontecem sincronizados com os eventos que são transmitidos via enredo, a capacidade de 

transportar a mente do jogador é ampliada exponencialmente. Esse artifício também é 

conhecido como Som Binaural ou som 3D. 

           O áudio 3D é uma técnica de som que nos faz ouvir o áudio de forma que emule a 

sensação de tridimensionalidade, daí seu nome. Desta forma assim como nossa audição 

biológica nos possibilita ouvir as nuances que os variados tipos de ruídos podem ter de acordo 
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com as posições na qual o ambiente que nos envolve apresenta, com os games isso acontece 

artificialmente através da técnica binaural. 

Esta configuração sonora faz emergir os conceitos de Paisagem Sonora, que já foi 

explanado nesta dissertação e o de Topologia Sonora, que é um termo que segundo Shum 

(2008) “vem do grego (topos, lugar, e logos, estudo) em associação ao som em criações 

áudio/texto/visuais interativas como hipermídias, instalações artísticas e jogos eletrônicos. Ele 

continua a definição explicando que: 

 

[...] trata-se da concepção dos possíveis lugares em um game (onde possa haver 
som) e suas correlações com o planejamento, criação, emprego e distribuição dos 
elementos sonoros (vozes, músicas e ruídos), estabelecendo, assim, uma relação 
dialética entre os lugares do jogo e as suas sonoridades. A palavra lugar tem aqui um 
sentido amplo e pode representar espaços, ambientes, níveis, fases, nós, mapas, 
fluxogramas, cidades, reinos, universos, mundos, cenas opcionais e planos 
narrativos. (SHUM, 2008, p 1) 

 

Nesse sentido, topologia sonora se assemelha ao conceito de paisagem sonora, assim 

definido por Schafer (1977, p. 366). A diferença entre os dois conceitos é que a topologia 

sonora de um game, em sentido amplo, é o conjunto das paisagens sonoras deste game e suas 

correlações com o ambiente, os espaços e os comportamentos do jogo, definidos em termos 

de possíveis ações diegéticas e/ou não diegéticas da máquina e do jogador, o que acaba por 

gerar uma simbiose entre o que acontece, com o que está por acontecer, o que está prestes a 

acontecer e o que está implícito ao acontecimento, ou seja,  como o que foi dito nos tópicos 

referentes a interação sonora, as interações devem gerar sons para que haja ciência do 

“movimento sonoro” e assim gerar um campo lógico de informações. 

Estas informações, sendo assimiladas por quem está no ponto de audição que pode ser 

definido como "o ponto de referência espacial a partir do qual se constrói toda perspectiva 

sonora. Emula o ponto do espaço referencial de onde um ouvinte escuta qualquer conjunto de 

fontes sonoras (RODRIGUEZ, 2006, p. 313). O sistema binaural ou 3D é fundamental para 

que a movimentação do som faça sentido não apenas para o sistema do game, mas também 

para o jogador. 

Originalmente, os áudio games acessíveis foram desenvolvidos por amadores e 

começaram como adaptações de jogos existentes para torna-los parcialmente ou totalmente 

acessíveis. Contudo, lentamente despertaram também o interesse de artistas sonoros, 

pesquisadores, desenvolvedores e jogadores de jogos eletrônicos (LIMA, 2011). Em sua 

maioria, esses jogos não possuem interface gráfica. Porém, em alguns casos, uma interface 

visual básica é oferecida já que os jogos podem também objetivar um design universal de 
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forma que pessoas sem deficiência visual possam jogar com ou contra aquelas que possuem 

algum tipo de limitação. É praticamente automática a transição da mente do jogador para o 

que se passa na troca de ponto de vista entre ele e o personagem do game, isso é claro quando 

falamos de um jogo totalmente em áudio ou com poucas referências visuais. Um áudio game 

nesses moldes têm um grau de imersão elevado, tendo em vista que a engenharia sonora já 

está lidando com um jogador sugestionável a construir o mundo, fazendo seu mapa mental e 

auditivo a partir de uma configuração que faça todo sentido biológico para seu entendimento. 

Independente se é vidente ou deficiente visual, a forma de ordenar um cenário de 

maneira lógica principalmente se nos basearmos pela emissão sonora de objetos ao redor do 

nosso ponto de audição, é distribuir os obstáculos, criaturas ou interatores diegéticos de forma 

que nos seja instantaneamente ordenado, como se tivéssemos ao mesmo tempo o mesmo 

ponto de vista do que está acontecendo do personagem do game, ou seja, em primeira pessoa. 

Nesse momento a audição toma o lugar de sentido predominante e protagonista, fazendo as 

honras de principal veículo entre o que está intra e o que está extracorpóreo, levando em 

consideração que no desconhecido escuro, os ruídos podem significar ameaças ou dar pistas 

de como se defender. Isso libera os mais primitivos sensos do ser humano que é o de 

sobrevivência.  

Nós homens nos apropriamos da luz e esquecemos das qualidades do escuro, uma 

delas é o poder acusmático que o mesmo tem, o som que tem sua fonte não visível ou não 

identificada era usado na antiguidade na Grécia, para que os mestres chamassem a atenção 

para os sons quando ensinavam musicalidade aos seus pupilos (MENEGUETTI, 2011; 

SANTAELLA, 2001) em suas palestras já na Antiguidade. Essa potencialidade sonora faz 

com que canções e vozes sejam melhor entendidas, apreciadas e absorvidas,  

Segundo atila Iamarino (2016) uma das principais formas de se amedrontar ou 

intimidar alguém é se aproximando de maneira abrupta, diminuindo as chances de um 

possível revide ou defesa. O pesquisador continua afirmando que essa característica é 

extensiva aos sons e as trilhas sonoras dos filmes de terror e suspense, com suas notas baixas 

e opressoras, que geralmente aumentam gradativamente de tom e tempo, indicando um perigo 

iminente que se aproxima e oprime. 

Um exemplo são os filmes Halloween (1978), Tubarão (1975), Psicose (1961), O 

Exorcista (1974) E os áudio games A Blind legend (2014), Swamp (2007) e Papa Sangre 

(2006) que usam seus efeitos sonoros diegéticos e não diegéticos para causar ao espectador 

uma sensação incômoda e ao mesmo tempo liberando adrenalina e endorfina, 
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neurotransmissores que geralmente são injetados em situações de ansiedade e medo, mas 

também de prazer e superação de obstáculos que pareciam impossíveis.  

Nos games convencionais esses efeitos sonoros em forma de aproximação 

intimidadora são usados em uma larga frequência, mesmo que nem tanto em peças musicais, 

pois estes jogos preferem dividir os momentos de tensão entre trilha sonora, efeitos sonoros 

acusmáticos e silêncios. Os efeitos acusmáticos são todos os efeitos sonoros cujas fontes não 

podem ser vistas ou identificadas. Logo, esses efeitos são geralmente usados para enriquecer 

ambiente dando-os ruídos aleatórios reforçando a veracidade daquele espaço. Uma caverna 

ficaria muito mais palpável com eco e sons de gotas, uma floresta com som dos pássaros e do 

vento, uma praia com as ondas e assim por diante. 

 Games como Zelda: Okarina of time (1998), Castlevania: Symphony Of The Night 

(1997) Silent Hill (1997), Shadown of the Colossos (2005), Deat Space (2005), Alan Wake 

(2011),  são exemplos de jogos que usam as músicas e os efeitos como argamassa para a 

construção do seu cenário de urgência e sobrevivência; mas as canções são amplamente 

usadas, assim como todos os tipos de efeitos sonoros por todos os games, tanto para a 

construção da sua identidade no imaginário dos jogadores, como para amplificar a experiência 

na jornada naquele mundo que é proposto. 

Hoje é impossível se imaginar algum produto midiático e de entretenimento que não 

seja desenvolvido com o áudio. O objetivo do nosso estudo é apresentar o som não apenas 

como ornamento ou parte secundária da obra midiática, mas como ponto fucral no tocante a 

mediação da informação em sala de aula no relacionamento entre o professor e o estudante 

com deficiência visual. 

Para que haja uma mediação da informação efetiva, deve-se ter a ciência que símbolos 

e sinalizações visuais são ineficazes para indicar e apontar informações aos estudantes 

deficientes visuais, ou seja, do ponto de vista da metodologia da aula, deve-se pensar em 

estratégias de ensino que contemplem aos estudantes que ao mesmo tempo sejam cegos e 

videntes. 

A ferramenta em questão são os Áudio games, que se destoam por um lado dos games 

como instrumento no seu desenvolvimento particular, por outro lado se aproxima quando as 

facetas comparadas são os ganhos pedagógicos, a socialização, a apreensão da informação e a 

ludicidade, desde que as formas de uso sonoro dos áudio games esteja a serviço da mediação 

da informação. 

 

 



95 

 

6.1 A cognição da Jornada, Memórias e Áudio Games 

 

Ao analisarmos as percepções dos atores que fazem parte do cenário onde ocorrem os 

processos mediativos, somos apresentados a um conceito fundamental para a compreensão 

das associações, digressões e interpretações que alinham nossos gatilhos de significância aos 

significados culturalmente internalizados em nossa vivência, o conceito de memória 

semântica. 

Esse conceito está intimamente condicionado por nossa lembrança de longo prazo e 

dos julgamentos que nossa percepção está erigindo a todo instante, como se houvessem 

gavetas nas quais classificamos todos os fenômenos do nosso dia a dia e que pudéssemos 

compará-los a partir de suas semelhanças e diferenças, grandezas e efeitos, ações e reações 

(CAREY, 2015). 

O cérebro, do ponto de vista da memorização de funções, trabalha “jogando cada 

funcionalidade para um setor específico. 

Como já abordado nessa dissertação, Sacks (2007) fala sobre a informação que é 

classificada e catalogada, estes termos não são os mesmos que o neurologista usa, mas seu 

relato antropológico sobreposto aos casos biomédicos permite que possamos contemplar o 

fenômeno narrado através de uma representação e uma interpretação nos moldes culturais, 

filosóficos e em certo grau sociológicos. 

O exame minucioso do cérebro forneceu um vislumbre do que as células fazem para 

formar uma memória. Elas disparam em conjunto durante uma experiência. Em seguida, 

estabilizam-se formando uma rede, por meio do hipocampo. Por fim, consolidam-se ao longo 

do neocórtex em uma disposição mutável que preserva os pontos essenciais do enredo. 

Contudo, para compreender o que as pessoas fazem para recuperar uma memória, para 

lembrar --, é preciso recuar para ter um campo de visão mais abrangente.  

Importante salientar a diferenciação de recuperação de nossas lembranças, que para 

Carey podem ser divididas da seguinte forma. A primeira é denominada episódica ou factual. 

Esta recuperação de nossas lembranças se caracteriza por não precisar de uma conexão ou de 

contexto, muito menos precisamos saber ao certo onde coletamos estes dados, como por 

exemplo lembrar que o Carbono pode fazer quatro ligações iônicas ou duas covalentes. 

Lembrar o número de telefone de uma vídeo locadora que existia perto de sua casa, ou 

vislumbrar com o olho da mente a capital da Zâmbia (Lusaka). 

O outro tipo de recuperação é chamado de memória Semântica ou narrativa. Esta sim 

se caracteriza por ser como um vídeo clip, com um fluxo de acontecimentos que ao se 
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desenrolarem e se associarem, constroem um fato que em conjunto faz sentido para a 

lembrança, ou seja, uma memória contextual, como por exemplo o que aconteceu em sua 

família no dia da morte de Airton Senna; como o onze de setembro influenciou 

acontecimentos em sua cidade ou como você reagiu ao Golpe de 2016 no Brasil. 

Um fator importante na comunicação entre o lado direito e o esquerdo do cérebro é 

que um paciente que enxerga um lápis, por exemplo, com apenas o lado esquerdo do seu 

cérebro não consegue dar nome ao objeto no caso. Já um paciente com o lado direito do 

cérebro intacto, não consegue sequer dizer que objeto é aquele ou para quê ele serve, ou seja, 

respectivamente um lado trabalha com a imagem e a nomeação das coisas e o outro com suas 

associações e significados em um nível mais semântico funcional. 

O interessante é que o mesmo lado direito intacto pode identificar um objeto pelo tato 

depois desse objeto ter sido visualizado. O lado direito é o artífice, o intelectual. 

Isso significa dizer que a menos que o cérebro da pessoa com deficiência visual esteja 

danificado irreversivelmente, a informação de um áudio game ainda pode fazer sentido e 

gerar com a imersão satisfatoriamente a mediação da informação, isso por meio de fenômenos 

reconhecíveis para a pessoa em seu viés cultural, por exemplo. 

Não estamos invalidando o uso dos áudio games para outros fins, aqui falando em tons 

mais terapêuticos, como o auxílio educacional para pessoas com deficiências múltiplas que no 

caso específico é a deficiência visual e a deficiência intelectual, pois aferir esse uso 

demandaria outra pesquisa tão ou mais complexa que esta. O ponto focal desta pesquisa ao 

investigar como os áudio games medeiam a informação e como os atores envolvidos fazem e 

reconstroem experiências mediativas; corresponde a algo que não podemos cravar como certo 

nesse momento, pois os ganhos nessa troca informacional ainda se retém nos órgãos 

referentes a captação visual de forma pragmática, não ampliando os estudos ao 

complicadíssimo funcionamento cerebral. Muito ainda precisa ser descoberto sobre o 

funcionamento desse que é absolutamente a mais bela e mais completa máquina já criada, ou 

desenvolvida, ou que conhecemos. 

Ainda falando em termos práticos, o pensamento associativo (ele mais uma vez) é 

responsável por fomentar juntamente com o tato uma catalogação das “coisas” de uma forma 

ampla, o pensamento objetivo nesse caso aponta para um repertório de objetos catalogados 

como semelhantes e pontuam elementos como membros de uma mesma categoria. Por 

exemplo, uma garrafa sempre manterá alguns requisitos que a farão ser uma garrafa, mesmo 

que a forma mude um pouco, se o interpretante usar a mesma Gestalt que a classifica 



97 

 

mentalmente para a “gaveta” cognitiva das garrafas, lá ela estará, até que o pensamento ou o 

reconhecimento pessoal atribua uma nova função ao objeto. 

Assim se forma o pensamento de reconhecimento para os deficientes visuais, levando 

em conta que é raríssima a deficiência visual que elimine completamente a visão, na maioria 

dos casos restam alguns vestígios de captação da luz, resta saber se servirão como referência 

para o reconhecimento de elementos do mundo. Claro que isso não se aplica para pessoas que 

são submetidas a remoção dos globos oculares cirurgicamente. 

Outra função e que chama atenção e vêm de “fábrica” em nosso cérebro é o 

esquecimento, pois se lembrar é humano, esquecer é divino. Hora, tão ruim quanto esquecer 

seria lembrar de absolutamente tudo que houvesse acontecido conosco durante toda nossa 

vida, sem querer sublinhar o quão seriamos rancorosos e angustiados por lembrar de tudo que 

fizemos força para esquecer ou que o tempo soterrou com novas e mais saborosas memórias. 

Não haveria chocolate ou lazer que nos fizessem relevar algumas coisas, mas pelo menos 

votaríamos bem melhor. 

Quando nossa memória esquece de algo não quer dizer que seja totalmente ruim, pois 

é um filtro natural que impede, segura e mitiga ruídos para deixar emergir o que identificamos 

como as lembranças efetivas. Esta é uma maneira simples de interpretar o funcionamento da 

memória imediata e da memória longa, mas é pragmaticamente assim que acontece, o 

esquecimento é um filtro natural que nosso cérebro tem para ajudar a recuperação de 

memórias que seja por associações ou por técnicas de armazenamento como a repetição, 

ficam gravadas em nosso hipocampo (CAREY, 2015) 

Benedit Carey (2015)  em seu livro “Como aprendemos” chama nossa atenção para os 

problemas de esquecimento que fazem participantes de concursos de soletrar errarem quando 

esquecem a grafia de palavras que reconhecem como parte do seu vocabulário. Elas são 

familiares ao vocábulo, mencionam como se soletra, pensam que acertaram e contra as 

expectativas pessoais de cada um, erram e são eliminados, por quê isso acontece? 

O autor explica que não é um problema de falta de preparação ou desleixo, mas algo 

natural que nosso cérebro é condicionado a fazer. Para lembrar uma série de palavras de 

difícil pronúncia ou grafia, nossa cabeça geralmente vai sacrificando espaço ou transformando 

memórias que deveriam ser de longo prazo por outras que até se fixarem podem ser 

esquecidas, então nesse movimento de lembrar, estudar, ler e reler palavras, é natural que ao 

invés de ampliarmos nossa lista de coisas guardadas na cabeça, acabemos por sobre pô-las. 

Um detalhe importante é que nesse processo de lembrar r e esquecer o cérebro acaba 

por guardar lembranças esquecendo ou acrescentando detalhes relevantes ou irrelevantes, 
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lembremos que para nossa mente são apenas composições sinápticas, o sentido de contexto e 

o cultural quem interpreta somos nós, ou seja, muito desconto devemos dar para lembranças 

épicas da nossa infância ou acontecimentos fantásticos, pois para além de nossa percepção no 

momento, o cérebro nos “sabota” ao passar do tempo e sempre que acessamos nossas 

lembranças referentes aquela memória que por tanto tempo acarinhamos, ela vêm à tona um 

pouco diferente, em alguns anos ela estará um tanto diferente de quando foi contada pela 

primeira vez. Como dizem os cientistas da cognição: “sempre que usamos as memórias, as 

memórias mudam”. 

Concordando com Carey (2015), Kahneman (2012) ainda dá um passo a frente da 

proposição ampliando o conceito para além de armazenamento de curto e longo prazo, 

consciente e inconsciente, ele atribui as qualidades que ele denomina rápido e devagar. 

A questão de ser um pensamento rápido ou devagar se relaciona com os momentos 

que são acionados, por exemplo, um enxadrista profissional que ao ir em direção a um banco, 

realizar uma transação financeira, passa por uma mesa de xadrez e perceba de relance uma 

partida de xadrez. pense sem parar de caminhar, “brancas dão xeque em quatro jogadas”. É 

um exemplo de pensamento rápido, porém é especializado. 

O mesmo enxadrista ainda caminhando em direção ao banco, cheio de planos de 

mercado, talvez bolsa de valores, mas não conhece nada desse tipo de investimento.  

Certamente ele precisará de consultoria ou não tomará a decisão mais lucrativa. Supondo que 

ele tente, será um pensamento lento e tóxico para seu sono. 

Para Daniel Kahneman (2012) existem dois tipos de pensamento e são os personagens 

do seu livro Rápido e devagar: duas formas de pensar. Ele os nomeia de S1 e S2, que 

respectivamente são os pensamentos personagens do título, como ele mesmo cita. 

S1 é o pensamento rápido e S2 é o lento, um intuitivo e o outro deliberado. “o sistema 

1, intuitivo, é mais influente do que sua experiência diz que é, é Autor de várias escolhas e 

julgamentos que fazemos em nosso dia a dia. 

É interessante refletir que o S1 é o pensamento que mais vêm à tona e todo tempo ele, 

por associações naturais de nossa mente, faz julgamentos e é responsável, por mais do que 

atribuímos a maior parte das nossas interações e nossos achismos”, ao que chamamos de 

intuição. 

Esse sistema de pensamento é responsável pelo impulso automático, como 

normalmente nomeamos, com pouco ou nenhum esforço voluntário. 
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O S2 aloca atenção ao que pretendemos fazer, gerando reflexão deliberada, 

ponderação, reconhecimento e avaliação de habilidades e conhecimentos que serão investidos 

para resolver o “problema”. 

Talvez essa seja uma maneira de pensarmos como nossa mente de reconhecimento e 

intuição lida com elementos familiares nos áudio games para formar e montar quebra-cabeças 

associativos. Por exemplo uma narrativa em áudio game que se desenrole através de fatos 

reconhecidos em diferentes mitos e estórias que já conhecemos desde que somos introduzidos 

nos mundos fantásticos e com os arquétipos de Jung, mapeados principalmente por Josef 

Campbel quando instituiu seus passos para a jornada do herói, assim ficamos mais 

intimamente imersos em uma narrativa ou fábula que use de acontecimentos e gatilhos 

narrativos que ativem nosso S1 para gerar comprometimento com os elementos da estória, 

sejam eles de puro entretenimento ou permeados de informações funcionalmente embutidas e 

gerando um momento de aprendizagem. 

Não afirmando que uma vivência de entretenimento não possa gerar aprendizagem, 

mas o foco de nosso estudo é aferir como os áudio games podem usar elementos para que 

estas informações possam agir no S1 primeiramente, causando familiaridade e engajamento 

dos estudantes com deficiência visual ao universo proposto; em sequência entranhar o S2 com 

informações que fizeram parte do pensamento associativo e transformaram o impulsos 

automáticos em pensamentos autônomos. 

Os pensamentos supracitados em um ambiente de aprendizagem eventualmente 

tendem a fazer com que os atores que participam desse momento manifestem seus 

pensamentos associativos com manifestações corporais, quase levando nossa análise a um 

estudo mais físico. Isso por que o estímulo a um primeiro momento perpassa a superação de si 

mesmo e passa a ser uma competição velada, não se disputa apenas para reter o 

conhecimento, disputa-se também para ser mais coletor de informações que o colega na sala 

de aula, mesmo que seja uma competição que todos tendem a ser vencedores. O que nos 

direciona mais uma vez ao questionamento se o espirito de jogo é anterior ou posterior a 

cultura? (HUIZINGA, 1999; CAELOIS, 1990). 

  Não podemos ignorar a mediação que é intrínseca aos atos performáticos de quem 

está inserido no jogo. Os gestos tendem a mostrar por si as intenções que os jogadores têm em 

uma camada além da superfície, ou seja, os jogadores tendem a manifestar seus objetivos e 

mensagens através do esforço que investem para obter um resultado positivo; esforçando-se 

para obter efeitos que apontem seu desempenho vitorioso. Podemos citar por exemplo da 

mediação da informação de um deficiente visual em um ambiente de aprendizagem, fatores 
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que sejam sintomáticos e indiquem a absorção do conteúdo ou da linguagem necessária para 

construir conceitos referentes ao que é mediado. 

A inclinação do ser humano em geral é valorizar o que é conseguido através do 

esforço, exaltando esse caminho tortuoso e pondo em evidência as provas do percurso que o 

fizeram crescer na jornada e se tornar alguém digno de ser seguido ou imitado.  

Vale lembrar que essa ovação e reverência a uma trajetória mítica e transformadora 

vêm se repetindo ao longo das eras e do próprio ciclo de evolução dos seres humanos. Isso faz 

parte do estudo do monomito de Joseph Campbell (2001) que por sua vez é uma junção com 

os estudos profundos da psicologia dos arquétipos de Karl G. Jung e do estudo das fábulas 

feito por Vladmir Prop. 

Essa análise também é usada largamente no processo de criação de enredos e roteiros, 

seja da literatura ou do áudio visual sob a terminologia de Jornada do Herói, que se divide em 

doze passos (ou etapas) que se repetem com alguma margem de erro na forma de contar as 

histórias dos seres humanos. Chamamos a atenção para a ampla conotação que o termo pode 

apresentar, ou seja, a Jornada do Herói pode ser sobre um homem ou mulher, um grupo de 

pessoas uma nação, um animal ou mesmo coisas mais abstratas como os sentimentos. Vinde o 

cão Ritintin ou do peixinho Nemo, os sentimentos de Cora Coralina, tanto a baleia Wille 

como Do Neo em Matrix, Luck Skywalker em Star Wars e Frodo em O Senhor dos Anéis; 

todos estes são exemplos onde o Monomito pode ser observado. 

Vamos conferir os passos: 

 

1. Mundo normal; 

2. Quebra do lugar comum ou zona de conforto; 

3. Recusa a ação; 

4. Encontro com o mentor; 

5. Aceitação da missão e passagem de limiar 

6. Começo dos desafios e conhecimento de aliados; 

7. Aproximação do covil do inimigo; 

8. Encontro com o inimigo e morte metafórica; 

9. Achado da recompensa ou elixir; 

10. Volta para casa; 

11. Chegada; 

12. Recomeço do ciclo. 
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Esses passos não apenas fazem parte da descrição de vários mitos ao longo de fábulas 

e contos relativos a vários povos da humanidade, mas são uma espécie de guia para o 

desenvolvimento das pessoas como jornada, “nascimento, desenvolvimento e morte”. 

 O roteirista Christopher Vogler (1998) afirma: 

 

Estou convencido de que os princípios da Jornada do Herói têm tido intensa 
influência sobre a concepção de histórias já criadas e de que terão impacto ainda 
mais profundo no futuro, à medida que mais contadores de histórias se 
conscientizarem destes princípios. A grande realização de Joseph Campbell foi 
articular claramente algo que sempre existiu – os princípios de vida embutidos na 
estrutura das histórias. Ele redigiu as regras não escritas da narrativa, e isso parece 
estimular os autores a desafiar, experimentar e aprimorar a Jornada do Herói. 

 

A declaração de Vogler (1998), sintetiza a larga aplicação a jornada do herói nas 

diversas faces da vida das pessoas. Ao se aplicar s etapas a Jornada podemos facilmente 

comparar com trajetórias de personagens e personalidades, a partir de acontecimentos que 

culturalmente atribuímos a momentos de ascensão e declínio, saída de zonas de conforto e 

ritos que simbolizam fins e recomeços de ciclos em nossas jornadas pessoais. 

Conhecer o poder da jornada do herói para a mediação da informação tendo sob foco 

de análise os áudio games é entender que por um lado os jogos narratológicos – como 

apresentaremos mais a frente – podem usar de fatores que normalmente já permeiam o 

imaginário popular, inclusive dos deficientes visuais, para propor cenários que façam sentido 

do ponto de vista da lógica de enredo, pois podemos considerar que para que um áudio game 

possa estar com seus pontos focais conectados é necessário que  

a. Narrativa; 

b. Conteúdo informacional; 

c. Associações culturais; 

 
Essas linhas de força devem estar amarradas como as tramas de uma teia de aranha, 

assim os estudantes que estiverem acompanhando o desenrolar da narrativa, potencialmente 

estarão engajados e permeados pelos fatores que farão daquele momento um ciclo mediativo. 

O segundo fator para que a jornada do herói  seja usada, é que ao emular o desenrolar 

de uma vida “mítica”, principalmente havendo a possibilidade de encaixar a jornada em 

qualquer campanha narrativa e transformar literalmente alguém ou algum núcleo em herói, ou 

ao menos em protagonistas, tendem a ganhar a atenção dos estudantes e o engajamento ao 

acompanhamento da estória, dessa forma os ´´áudio games vão ao encontro de uma cognição 
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receptiva ao conteúdo informacional, pois o estudante foi enredado pelo momento ludo-

mediativo no qual o fenômeno acontece. 
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7 METODOLOGIA DA JORNADA: DESCOBERTAS, SURPRESAS E NOVO 

FÔLEGO 

 

A presente pesquisa tem cunho qualitativo e foi dividida em fases, visando separar 

momentos do olhar investigativo a fim de que se escolha o mais adequado tratamento 

analítico aos dados que emergiram de nossa investigação. O primeiro passo se caracteriza por 

uma reunião bibliográfica, cujo objetivo principal é nos inteirar dos campos teóricos e 

conceituais a partir dos quais nosso olhar inquiridor possa sedimentar no que existe sobre o 

tema e seus desdobramentos na literatura científica. Assim, a pesquisa – também de natureza 

exploratória – tem proporcionado um interessante percurso de descobertas teóricas e 

conceituais, de leitura, revisão e aplicação de documentos referentes ao tema em lide. O 

posicionamento de Gil sobre esse caminhar exploratório de descobertas ajuda-nos a situar 

esse momento da pesquisa.  

 
Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma 
investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, tornam-se 
necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, 
discussão com especialistas e outros procedimentos. O produto final deste processo 
passa a ser um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 
procedimentos mais sistematizados. (GIL, 1989, p. 52) 

 

Ainda que não busquemos um “produto final” propriamente dito, mas, tão somente 

eixos temáticos associados a âmbitos conceituais e posturas teóricas que vão descortinando 

possibilidades de respondermos às problematizações levantadas ao longo dessa pesquisa sobre 

os fenômenos mediativos informacionais no âmbito dos áudio games a serviço das 

aprendizagens de deficientes visuais, consideramos a pesquisa exploratória como um caminho 

fértil que, como reitera Gil, “abre caminhos para que o pesquisador desenvolva futuras 

abordagens ao mesmo tema, ou que outros pesquisadores se apropriem do estudo a ao mesmo 

objeto” (GIL, 1989, p. 49). 

Assim, na perspectiva desta pesquisa, o que mais tem estado em evidência é que o uso 

dos áudio games como ferramenta de mediação no contexto de ensino e aprendizagem ainda é 

um tema muito carente de literatura especializada, sobretudo, em língua portuguesa. 

Inicialmente, isso se apresentou como um obstáculo para a nossa investigação, ao mesmo 

tempo em que se configurou como um motivo a mais para o tema ser estudado nesta língua, 

no que esperamos que esta pesquisa possa contribuir.  
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Depois da primeira fase do estudo de abordagem exploratória em documentos 

especializados foi possível encontrar meios de analisar parte do material empírico 

considerados por nós importantes para aferir o grau e a extensão das ações mediativas 

informacionais presentes nos áudio games, em contextos de ensino e de processos de 

aprendizagem. Para tanto, foi reunido um corpus de seis (06) guidelines – espécie de regras de 

acessibilidade de interfaces – visando comparar e evidenciar fatores referentes a usabilidade 

de plataformas de jogos digitais acessíveis, para posteriormente comparar com atributos 

delineados por Nielsen (1993) e estratificar aspectos referentes aos guias de usabilidade e 

acessibilidade dos áudio games que compõem o utilitário de jogos do DosVox. 

Os documentos que formaram o corpus da nossa reunião documental foram 

desdobramentos da pesquisa iniciada no momento da formação teórica, usada no 

desenvolvimento da pesquisa de término de graduação do autor, mas que evoluiu e alçou 

novos voos e lançou novas visadas para outras facetas de um questionamento. Estas leituras 

foram acrescidas de documentos indicados e compilados pelas disciplinas do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará (PPGCI/UFC). 

A terceira etapa metodológica do nosso estudo se constituiu de uma entrevista 

aprofundada, na qual os professores usuários dos jogos em áudio do DosVox em suas 

metodologias de ensino sublinharam as vivências no processo de mediação da informação 

voltados para o processo de aprendizagem dos deficientes visuais.  

Nesse segmento, os participantes da pesquisa foram os professores do Instituto Hélio 

Góes, somando um número de vinte professores. 

O pré-requisito para a participação na pesquisa foi que o docente houvesse em algum 

momento usado os áudio games do DosVox como ferramenta de auxílio na metodologia da 

aula.  

Essa entrevista não estruturada se mostrou como ponto chave em nossa avaliação, pois 

para além da qualidade do software como ferramenta acessível, entendemos que o objetivo da 

plataforma enquanto modelo de ferramenta é facilitar a mediação dos conteúdos 

informacionais para gerar/despertar a liberdade intelectual dos estudantes com deficiência 

visual. 

Vale ressaltar que os professores foram entrevistados dentro da própria instituição e o 

pesquisador teve contato direto com a escola em questão, por mais que o instrumento de 

coleta não tenha sido o etnográfico, algumas impressões foram determinantes para entender o 

que os docentes mencionavam nas entrelinhas de suas falas, uma vez que nem todas as deixas 

simbólicas poderiam ser percebidas devido a condição do pesquisador de deficiente visual. 
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Nesse sentido, a presente pesquisa precisou mais do que apenas ouvir os professores 

que lidam com o DosVox, mas auscultá-los; ouvir deles os meandros das ambiências de 

escolha dos áudio games, de uso e de resultados deles nas salas de aula; além de outras 

perspectivas mediativas já detectadas pelos professores nos usos metodológicos desse 

aplicativo em suas tarefas de ensino.  

Nesse sentido, entendemos que a percepção do professor usuário dos áudio games do 

pacote DosVox é imprescindível para cumprir o caminho central da nossa pesquisa, pois 

verificaremos como se dá a relação de aprendizagem desses estudantes segundo a visão do 

mestre, mas também conforme as estruturas do próprio DosVox. Assim, esperava-se 

compreender melhor quais são suas expectativas como professores e se elas são atendidas; e 

qual a relação existente entre os áudio games do DosVox e a mediação da informação nos 

ambientes de ensino e à luz dos processos de aprendizagem. 

Sendo essa uma pesquisa qualitativa, entendemos que a entrevista em profundidade 

deu condições de analisarmos os temas e subtemas relativos aos usos, usabilidades e 

resultados dos áudio games em processos de mediação informacional a serviço dos processos 

de aprendizagem. 

Para delimitação da própria entrevista em profundidade, temas gerais e específicos. 

Foram escolhidos a partir de pré-testes que figuraram como fomentadores de guias temáticos 

para as entrevistas. Essa técnica não apenas foca no objeto empírico em si, mas dá ao 

entrevistado oportunidade de ele mesmo discorrer sobre sua práxis, ao mesmo tempo em que 

possibilita ao entrevistador intervir no discurso a fim de focar em nuances que sejam 

importantes à pesquisa.  

As entrevistas em profundidade, tal como em todas as técnicas qualitativas, 
requerem uma grande experiência dos entrevistadores, dado que estes apenas 
possuem um fio condutor – guiando a entrevista; os entrevistadores podem gerir o 
fluxo da entrevista e as próprias questões colocadas. E também requerem uma 
grande experiência dos analistas no sentido de tornar os dados recolhidos em 
informação estruturada e porque estão sujeitas à subjetividade da análise. Neste tipo 
de metodologia, o entrevistador e o analista, quando não são a mesma pessoa, 
trabalham em estreita colaboração. (QSP CONSULTORIA DE MARKETING, 
[2016?], documento online).  

 

Antes do momento de entrevista propriamente dito, efetuamos um pré-teste com 10 

professores para entender e delinear o que seria perguntado e de que maneira as ideias seriam 

expostas. O pré-teste também foi importante para adequar a nossa linguagem enquanto 
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pesquisador aos termos que normalmente eram usados na instituição. Desta maneira, a 

conversação seria mais inteligível para ambas as partes e o entendimento seria mais efetivo. 

Outro fator importante para aplicação de uma entrevista preliminar é exatamente 

estarmos menos alheios ao ambiente e ao dia a dia dos professores. O ambiente interno que 

seria usado, sala específica e isolada, bem como equipamento de gravação de som para 

captação das falas dos professores quando no momento da entrevista também foi melhor 

selecionado neste momento. 

Os professores que participaram deste pré-teste foram no total de 10, estes mesmos 

professores foram novamente entrevistados no segundo momento, no qual foi aplicada a 

entrevista em profundidade. Contudo é importante salientar que por não haver obrigatoriedade 

na participação na pesquisa, dos 30 professores que havíamos projetado, 10 não quiseram 

participar, mesmo assim trabalhamos com um total de 20 professores. 

A gestão da entrevista em profundidade foi feita à luz das questões gerais diretamente 

ligadas a potencialidades de o uso dos áudio games no processo de aprendizagem dos 

deficientes visuais, conforme apresentadas no aporte teórico deste trabalho. A ideia foi usar 

durante e ao longo das entrevistas em profundidade – as teorias como chaves de leitura para 

avaliar o conteúdo das entrevistas. Por outro lado, atenção foi dada ao conteúdo das falas dos 

depoentes que pudessem   ser associadas às teorias, fazendo um jogo associativo: teoria + 

chave de leitura + associação à fala dos convidados = análise de conteúdo das falas e também 

o caminho inverso: falas dos depoentes + associação às teorias = chave de leitura comparando 

o que foi dito aos postulados teóricos. 

A despeito do que nos foi apresentado pela literatura no tocante às respostas de nossa 

problemática, entendemos ser necessário um aprofundamento em aspectos pragmáticos 

referentes ao processo de mediação informacional, através dos áudio games, no âmbito 

escolar. Para isso, resolvemos imergir em um ambiente que nos permitisse obter a vivência 

prática de sala de aula, aqui tratando de forma ampla, mas sempre voltado para a 

aprendizagem. 

No período compreendido entre o dia 19 de fevereiro e 20 de março de 2018, estivemos 

imersos na Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC), do Instituto Hélio Góes, também conhecido 

apenas como “Instituto dos Cegos”. Essa imersão propiciou impressões mais bem fundamentadas 

sobre a relação dos sujeitos da pesquisa com o processo de mediação informacional, 

caracterizada como processo de aprendizagem do que se vivia diariamente por esses sujeitos 

relativo ao processo de mediação informacional que se caracterizava como processo de aprendizagem, 
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ou seja, não se fez suficiente para nosso olhar, apenas o que a teoria nos dava, mas apontamos nosso 

rigor analítico para o que era feito na pragmática cotidiana. 

Ou seja, as chaves de leitura do objeto de pesquisa oriundas das teorias não foram 

suficientes para aferir todas as nuances que o mergulho na realidade dos sujeitos pesquisados 

nos mostrou. Assim, era preciso adentrar ao universo dos sujeitos pesquisados e vivenciar 

mais de perto seus cotidianos. 

Essa imersão foi feita não somente como observador ou como visitante da instituição, 

pois normalmente as pesquisas desenvolvidas dentro da escola só podem ser analisadas sob 

algumas ressalvas, pois a um distanciamento natural entre o pesquisador e seu objeto, isso 

acontece pelo fato de que quando no interior do instituto, o observador será visto com receio; 

sempre será alguém incomum ao dia a dia daquele lugar e tenderá a ser encarado como um 

”estranho no ninho”, tanto por estudantes como por profissionais. Por outro lado, estes 

tenderão a se policiar para gerarem dados relativos aos seus fazeres; ou também pelo fato de 

que podem se sentir “vigiados” e com isso, mecanizarem seus fazeres de forma não natural. 

A fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto ao meu posicionamento como pesquisador 

no Instituto dos Cegos, fiz questão de explicar com clareza minha postura como observador e 

disfarçá-la com uma permanência mais incisiva naquele cotidiano. Assim, me matriculei na 

instituição, para que a minha permanência fosse absorvida com mais naturalidade pelos 

alunos e professores, ao mesmo tempo em que abria mais condições de estar nos mais 

variados locais da instituição. a fim de melhor elucidar os caminhos e interações da pesquisa 

de campo. 

Uma vez que estava matriculado pude vivenciar os dias letivos com mais imersão, 

inclusive participando dos momentos de almoços e merendas que são disponibilizados pela 

instituição. Esse aspecto é interessante de ser mencionado pelo fato de que com a 

possibilidade de fazer as refeições na escola, mais tempo eu poderia usar para observar e 

vivenciar momentos tanto com os estudantes como com os professores. 

Tive a certeza que o processo de aprendizagem que se descortinava em tempo real, 

diante dos meus olhos era diferenciado, não apenas por ter a dimensão do trabalho especial 

que era feito com esmero pelos profissionais e pela tenacidade dos estudantes, mas por 

entender que naquela escola onde se mesclavam as aulas com os mais diferentes ambientes de 

aprendizagem, da sala de música ao tablado da sala de teatro, da biblioteca à sala de 

informática, entre um cheiro de café feito com amor pela dona Dedê e um “bom dia” 

entusiasmado do Seu Jeová, passando pelas sempre bem humoradas tardes de cerimonial com 

os estudantes, , todos têm o objetivo de fazer com que os momentos vividos naquele lugar 
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sejam e tenham o diferencial para a vida dos envolvidos, modificando inclusive a forma na 

qual a pesquisa foi pensada a priori. 

Antes mesmo do primeiro contato com a instituição, já se havia preconizado que a 

pesquisa teria um certo desenho metodológico, inclusive por conta da hipótese que havia sido 

estabelecida ainda no momento referente a revisão bibliográfica: que os áudio games eram 

amplamente usados como ferramenta de mediação da informação para auxiliar os professores 

durante a exposição do conteúdo da aula. Mas, na verdade, verificamos que os áudio games 

eram entendidos apenas como uma fonte de entretenimento dentro do software e que não 

consistiam como uma ferramenta que poderia ser usada como instrumento dotado de sentidos 

e objetivos, para de maneira significante se solidificar como uma alternativa metodológica 

para a transmissão de informações pedagógicas. 

Poderíamos limitar nossa pesquisa ao que já havia sido visto em nossa revisão 

bibliográfica, que foi feita de maneira exaustiva e suscitou  uma dimensão geral do estado da 

arte dos áudio games do DOSVOX, principalmente pensando pelo lado unilateral no qual ela 

se propôs a responder, pois de certa forma sabíamos que os áudio games se constituíam como 

uma ferramenta salutar no processo de aprendizado dos deficientes visuais, como dito, a 

literatura apontava para esta sentença. Entretanto o limite imposto por fazer das nossas 

considerações apenas uma proposta de uso dos áudio games como ferramenta de mediação da 

informação para estudantes com deficiências visuais, se apresentou como um caminho com 

suas porosidades e seus desdobramentos, uma vez que para além de entender o “SE”, 

queríamos compreender o “COMO” OS áudio games poderiam ser usados como ferramenta 

de mediação da informação para o ensino de estudantes com deficiências visuais e por tanto, 

não poderíamos nos furtar a ir o mais fundo possível e ter insumo suficiente para fazer uma 

análise e avaliação o mais incisiva que o campo proporcionasse. 

Devemos levar em consideração também o fato de que o campo nos deu a dimensão 

além do que a literatura aponta, ou seja, nossa função enquanto pesquisador deve ser observar 

e analisar o que se apresenta, mesmo que o campo se mostre com certas diferenças do que 

esperávamos. 

Não seria ético diminuir as interlocuções entre nossa observação e nossas referências, 

com os fatos que o lócus nos apresentou. 

Nossa hipótese partia do pressuposto que os áudio games eram largamente usados no 

processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiências visuais, entretanto as 

práticas metodológicas que eram normalmente usadas pelos professores, não contemplavam 

esta ferramenta da maneira que presumíamos. Isso ocasionou um novo olhar para a forma que 
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iriamos avaliar o uso dos áudio games, bem como propor aos professores a inclusão desta 

ferramenta em seu leque de estratégias de mediação da informação. 

Os obstáculos que foram percebidos na verdade foram responsáveis pelo desenho final 

da pesquisa, eles moldaram nosso olhar e suscitaram uma percepção diferente daquela que 

tínhamos no começo da observação, nos mostrou o contexto no qual os estudantes e os 

professores estavam inseridos. 

Os áudio games foram analisados em um momento anterior a pesquisa de campo a 

partir de um olhar frio, ou seja, sem a contextualização para dar significado aos jogos. 

Dessa forma pudemos aferir que existem diferentes tipologias no que se refere aos 

meios de transmitir a informação, o software é composto de games em áudio que variam os 

seus métodos de jogabilidade e por conseguinte, as maneiras de interação e mediação aos 

conteúdos. 

Essa maneira de ser uma plataforma de educação e também de lazer, aponta que o 

sistema DosVox converge estas duas frentes de ação para ser um utilitário que de fato possa 

ser usado para dar maior atenção a facetas necessárias para que pessoas com deficiências 

visuais possam ser reinseridas, usando a mesma plataforma para desenvolver –se 

intelectualmente e conseguir entretenimento acessível. 

Nem todos os deficientes visuais usam o Braille, dessa forma, o sistema se apresenta 

como um aliado no que se refere a praticidade para interagir com o mundo, uma vez que o 

código Braille é menos difundido que a escrita no computador. Claro que não podemos deixar 

de sublinhar a importância que o Braille tem no que se refere a ligação entre o sujeito e sua 

língua, a importância de se expressar e se relacionar com a escrita, chamando a atenção para o 

papel de responsabilidade que a escrita tem na organização do pensamento e na grafia em si. 

O DosVox foi desenvolvido no ano de 1993 pelo professor José Antônio dos Santos 

Borges, na época era professor da disciplina de Computação Gráfica, na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), para sanar a necessidade de um aluno cego que precisou cumprir a 

disciplina obrigatoriamente. O estudante em questão era Marcelo Pimentel, que foi 

fundamental para o desenvolvimento da plataforma e em um primeiro momento, foi sua força 

de vontade que proporcionou informações e novos caminhos que levaram ao desenvolvimento 

dos primeiros protótipos do programa. 

Desde sua criação, em 1993, o sistema DosVox já possuía diversos jogos. Segundo 

depoimento pessoal do professor Antônio Borges na área reservada para história do sistema 

no site do Projeto DOSVOX (2018), já àquela época, alunos do Curso de Informática eram 

incentivados a produzir jogos para aumentar o interesse de deficientes visuais a conhecer e a 
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usar o referido sistema. Essa estratégia nunca foi abandonada, sendo lançado pelo menos um 

jogo novo a cada ano. 

No sistema DosVox existem atualmente 30 (trinta) jogos distribuídos em diferentes 

estilos e categorias: didáticos, RPG Roling Play Game), esotéricos, quebra-cabeças, etc. Os 

jogos usam interfaces homem-máquina definidas para atender às peculiaridades e limitações 

dos deficientes visuais, e a sua implementação faz uso intensivo de vários estímulos sonoros e 

de muitos poucos estímulos gráficos. Alguns desses jogos não têm como objetivo único o 

entretenimento de seus jogadores, sendo projetados para serem utilizados como ferramentas 

no processo de ensino-aprendizagem. Em particular, os jogos Letrix, LetraVox/Menino 

Curioso, Jogo de Tabuada (Futebol), Adivinhar Números, Questvox, Contavox e Forcavox 

são claramente direcionados para o ensino, tendo sido projetados com apoio de professores 

especializados em educação de crianças com deficiência visual. 

Vale lembrar que para o jogo da ForcaVox, foi acrescentada uma versão denominada 

Forquinha, um jogo para crianças ainda menores. 

As facilidades de interação usando síntese de voz e, em particular, a oferta de 

ferramentas adequadas para leitura e escrita introduzidas pelo DosVox , aliadas à facilidade 

de aquisição e viés educativo da plataforma, foram as principais qualidades que fizeram com 

que o Dossvox , mais especificamente seus jogos, fossem aglutinados pelos usuários com 

deficiências visuais e que pudessem ter contato com mais uma ferramenta de comunicação. 

O DosVox É uma das plataformas mais usadas em território nacional, desde a sua 

gênese foi desenvolvida com um cunho educativo e com seus games não foi diferente. Apesar 

de a tecnologia ferramental não ter sido evoluída seguindo a rapidez do fio condutor das 

tecnologias gráficas, que primam por doses enormes de resolução visual, , os jogos em áudio 

da plataforma foram pensados a partir de um potencial pedagógico, nos quais a informação 

poderia ser mediada, em função dos diferentes contextos, transformando instantaneamente o 

ambiente de mediação em um lugar, uma zona onde se poderia construir e desconstruir 

processos de mediação, fluxos de informações, dando sinergia aos atores do processo 

mediativo. 

A despeito de outros jogos gráficos pedagógicos de outras plataformas, os games do 

DosVox são totalmente em português e foram desenvolvidos em território nacional. Houve 

uma preocupação não apenas ferramental, mas cultural, para tornar a plataforma um 

instrumento para que o estudante possa desempenhar com certo grau de familiaridade os 

comandos na máquina, que serão intuitivamente interpretados e compreendidos pelos 

usuários. 
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Apesar de quase sempre lidar com a aprendizagem, os games convencionais em sua 

maioria não se preocupam com fatores referentes a mediação da informação visando 

intrinsecamente a educação, esta pode ser alcançada por meios correlatos e mesmo assim, 

devem ser postas em perspectiva para que haja o alinhamento das questões abordadas pelo 

game. 

Os áudio games do DosVox , por outro lado, tem foco na interação resultante. O que 

significa que depois da experiência de jogo fica muito mais patente saber o que foi aprendido 

e o que era necessário ter de conhecimento para fazer as associações exigidas pelos jogos em 

áudio. 

O DosVox tenta não perder de vista fazer com que todas as informações sejam 

pensadas em um primeiro momento, para serem transmitidas através do áudio, ou seja, existe 

uma preocupação para que o som da ferramenta seja claro relativo a informação que mediada, 

para que haja efetividade na compreensão do sujeito. 

São fatores que em geral podem ser conciliados por produtores de games de forma 

ampla, mas estes áudio games foram desenvolvidos com outras prioridades que não apenas a 

diversão. Mas não podemos ignorar que para a manutenção do projeto possa ter continuidade 

é necessário que haja recursos financeiros da universidade, que por sua vez são liberados 

pelos órgãos de fomento, como a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPS) e a Coordenadoria Nacional de Pesquisa (CNPq), por exemplo. 

Outro fator importante é a permanência de pessoas com deficiência visual na 

participação direta no projeto. Assim pode haver mais fidelidade para cobrir as necessidades 

informacionais destas pessoas. 
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8 ANÁLISE DO USO DOS ÁUDIO GAMES SEGUNDO OS PROFESSORES 

 

Existe o entendimento por parte dos professores de que os áudio games do DosVox e o 

utilitário como um todo precisam ser ensinados na prática, de tarefas do dia a dia dos 

estudantes. Assim, o professor em questão prima por apresentar o teclado. Estimulando o uso 

das mãos dos alunos em uma questão importantíssima para os deficientes visuais que é o 

toque, pois perceber através deste sentido tem outra conotação para o deficiente visual. 

Apesar de alguns professores não estabelecerem em seu planejamento um momento 

junto às tecnologias de forma mais direta, mesmo assim estimulam e encorajam os estudantes 

a usarem as mãos para conhecerem o programa, o computador, pois compreendem o valor que 

o conhecimento advindo do uso competente e variado de outras tantas ferramentas – 

especificamente para nossa pesquisa: os áudio games do DosVox – podem proporcionar para 

a apreensão de informações, busca de fontes e avaliação de sentenças informacionais. 

Muito do que normalmente se percebe com um olhar, para as pessoas com deficiência 

visual, apenas podem ser notadas, percebidas e sentidas através do tato. Pensando por este 

ângulo podemos comparar que existem imagens que praticamente são responsáveis por 

alinhar os tijolos do nosso muro do conhecimento, o mesmo acontece com as formas e as 

texturas, que ao nosso contato, comunicam ao cérebro as “imagens” que irão compor nosso 

repertório de memórias, informações, sensações e sentimentos. 

Uma nota sobre o toque: mesmo que não se propaguem sentimentos pelo toque, é por 

meio destes que também são ativadas sensações. 

É determinante a prática em tocar, perder o medo de sentir e se posicionar 

efetivamente no mundo desta maneira sensível, pois o toque desprendido de julgamentos faz 

com que as pessoas com deficiências visuais possam desenvolver mais desenvoltura no 

tocante ao desbravar dos livros, dos conteúdos informacionais, das disciplinas, e segundo a 

fala de um professor entrevistado: “No mundo de hoje, quase nada é pensado para o cego e 

isso é uma realidade difícil de mudar. Principalmente por saber que é nítido o que o cego 

precisa pegar pra perceber muita coisa e o povo tá muito mais cheio de não me toque.” 

O entrevistado falava sobre o estímulo tátil que deve ser incentivado pelos professores 

aos estudantes com deficiências visuais. Principalmente pelo fato de que esse conceito de 

curiosidade e o ímpeto em descobrir na tentativa e erro, no dia a dia, é algo amplamente 

difundido e necessário no processo de aprendizagem. É dessa maneira que os neurônios se 

comunicam, marcando cada vez mais profundamente os caminhos sinápticos da informação 

internalizada. 
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Então, o ato de conhecer o teclado pode ser determinante para que o estímulo do 

ímpeto do conceito de investigação seja exercitado. Interessante que o conceito de 

investigação é fundamental para a intelectualidade autônoma e emancipada, conhecimento 

crítico que corresponde ao ato de querer compreender um fenômeno antes de tomar decisões 

acerca deste fato, ponderando como o será mantido, atenuado ou resolvido.  

Devemos chamar atenção para um detalhe na fala do entrevistado quando o mesmo 

chama a atenção para o fator que vai na contramão do posicionamento tátil dos deficientes 

visuais, as pessoas estão muito mais individualistas, segundo a percepção do professor. 

A princípio houve um pensamento de como estimular os estudantes mantendo acesa a 

chama da curiosidade, sobretudo tátil – pois seria necessária para o teclado – e que 

mantivesse, ao mesmo tempo, a manutenção da destreza manual. 

Existe uma função do DosVox que se chama “Teste de Teclado”, uma função que 

pode ser acionada pelo software na qual as teclas podem ser pressionadas sem que haja a 

ativação de nenhuma função, vale lembrar que ao passo que as teclas são pressionadas há uma 

vocalização simultânea, indicando assim que tecla está sendo dedilhada, o que é usado 

amplamente para que as pessoas com deficiências visuais possam navegar pelo teclado sem 

receio de pressionaram alguma tecla de “auto destruição”. 

Este teste é fundamental para que haja o uso eficiente do teclado e indique a 

localização das teclas para os deficientes visuais, dando posteriormente confiança no uso do 

teclado para usar inclusive os áudio games. 

Os áudio games do DosVox são artifícios usados para ampliar de forma lúdica a 

proficiência manual dos estudantes; como forma de recreação para alunos de uma idade entre 

7 e 12 anos; mas principalmente como ferramenta lúdica educativa para qualquer idade, por 

mais que não seja muito usada na prática no seio de momentos de atividades externas ao 

software, , ou seja, mesmo que o sujeito não perceba  existem conhecimentos colaterais, 

tangenciais  que permeiam a plataforma, o que torna o ato de jogar uma atividade dupla de 

aprendizado ativo, que corresponde ao momento que o estudante entende o fundo lúdico da 

atividade e o aprendizado camuflado, que corresponde aos momentos aparentemente apenas 

lúdicos de jogatina, mas que levam em seu bojo a carga informacional e pedagógica na qual 

os áudio games foram desenvolvidos. 

Aos poucos os áudio games deixaram de ser massivamente usados em seus formatos 

nativos para serem usados como ferramenta cognitiva interdisciplinar. Antes que esses fatores 

possam parecer contraditórios, uma vez que afirmamos que os áudio games do DosVox não 

eram amplamente usados nas aulas, chamamos a atenção para o fato de que ele fora produzido 
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com o valor mediativo e educacional de maneira intrínseca. Ou seja, qualquer esforço no 

sentido de usá-lo em um ambiente de ensino e aprendizagem, ele poderá lançar mão de suas 

potencialidades educacionais e de mediação da informação. 

Segundo o que diz outro entrevistado: “os games do DosVox são usados como 

recreação sem problemas por causa de serem educativos” 

 

Figura 2 – Forcavox 

 
     Fonte: dados da pesquisa. 

 
Os “Games nativos são tratados aqui como os jogos que são vinculados ao DosVox 

desde que ele é instalado na máquina e em geral podem ter poucas ou nenhuma modificação, 

podendo ser jogado por muito tempo sem nenhuma customização. 

O maior exemplo deste tipo de jogo é o Forcavox, a forma acessível do conhecido 

jogo da forca. 

O programa sorteia em seu banco de dados uma palavra que será oculta. Em seguida o 

jogador digitará letras tentando formar a palavra sorteada, a medida que o jogador erra surgem 

na tela partes de um boneco, que naturalmente será “enforcado”, caso o número de tentativas 

exceda a quantidade de partes do corpo do personagem. 

O áudio game emulam o tradicional jogo da forca por meio de desenhos em tela e sons 

que indicam os acontecimentos do jogo, bem como um narrador que vocaliza as letras e as 

partes do corpo do boneco que eventualmente serão apresentadas. 
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Com isso, palavras e conceitos podem ser trabalhados pelo professor, pois o banco de 

dados desse game pode ser alimentado, gerando assim um contingente de palavras respectivas 

aos interesses e potencialidades da turma específica de forma interdisciplinar e significativa. 

Segundo um dos entrevistados: “é definitivamente notável que um menino que você vê 

pequeno, quando tá lá na frente tem uma agilidade e uma habilidade no computador que dá 

inveja”.  

Não é muito claro, mas provavelmente ele quis dizer que a curva de aprendizado de 

um aluno comprometido é possível notar, quando a proficiência no manuseio do computador 

e consequentemente no raciocínio autônomo e rápido que ele usa em outras disciplinas, como 

cita outro entrevistado: “os alunos ficam mais sedentos em usar outras ferramentas, a gente 

passa uma pesquisa muito esperando que eles tragam informações novas; e eu vou te dizer, 

eles surpreendem a gente e ainda apresentam.” 

É um processo de crescimento pautado na mediação entre os atores da cena em prol do 

crescimento do capital intelectual dos sujeitos. 

Quando pensamos na maneira como é desenvolvido o movimento de mediação da 

informação visando o processo de ensino e aprendizagem, conseguimos pontuar o elo 

existente entre o ambiente de aprendizagem, que muitas vezes é vinculado entre sala 

convencional e sala de informática, mas muito é desenvolvido por meio da criatividade e 

desenvoltura dos profissionais. 

As experiências empíricas moldaram as metodologias de ensino para que o ambiente 

onde acontece a mediação da informação seja estimulante para o processo de aprendizagem. 

Para haver sinergia entre os participantes desse momento é necessário que haja sensibilidade e 

empatia, pois além do ganho intrínseco do exercício destas qualidades, elas são fundamentais 

para que a mediação da informação se movimente e atinja cada um dos sujeitos em interação. 

 

8.1 Sobre o Uso dos Áudio Games Pelos Professores 

 

Em nosso momento de entrevista com os professores,  aferimos que os áudio games, 

como foi dito anteriormente, não era usado de forma tão abrangente como se pensava no 

ponto de partida da pesquisa, mas esse movimento de quebrar certezas e exigir que a postura 

do pesquisador se modifique e se molde ao que a realidade exprime é de fato o que torna a 

pesquisa de campo tão necessária e tão insubstituível. 

De forma embasada pela literatura e com a confiança gerada por uma série de 

referências teóricas, adentramos o campo com o principal objetivo de traçar paralelos entre o 
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que foi lido e o que se apresentava na realidade, mas não esperávamos ser pegos com a guarda 

tão baixa. 

Embora os áudio games do DosVox sejam uma ferramenta intrínseca ao programa 

desde suas primeiras versões, ainda há dificuldade no uso desse recurso como ferramenta de 

mediação da informação para o desenvolvimento educacional dos estudantes com deficiências 

visuais. 

Mesmo que possamos alegar que sempre que alguém jogar um áudio game haverá a 

mediação da informação, não podemos nos furtar a sublinhar que essa mediação acontece de 

duas formas: 

 

a) Mediação informacional educativa apenas dentro do microcosmo do jogo, ou seja, não 

há contextualização com a realidade do estudante; 

b) Haverá mediação da informação e aprendizagem dos fatores intrínsecos do game, mas 

de forma estanque ao processo de jogabilidade, deixando a desejar quanto a potência 

de uso em disciplinas voltadas para as aulas, por exemplo. 

 
Na realidade presenciada foi observado que eram preferíveis métodos de mediação da 

informação de forma analógica, tais como:  

 

a) customização de cartazes táteis: Os professores estimulavam os alunos a produzirem 

cartazes de tamanho suficiente para que pudessem ler, os que ainda possuíssem 

resquícios visuais e também usassem materiais que chamassem a atenção ao toque. 

Seja por serem porosos ou de alguma substância áspera demais ou macia demais, as 

formas das letras ou desenhos, eram percebidos de forma distinta por apresentarem 

essa diferenciação. Para os mais severamente deficientes visuais, os cartazes ainda 

eram fontes de informação pelo seu viés de construção e de elementos diferentes ao 

toque; 

b) Uso de jogos de encaixe: quebra-cabeças com peças em três dimensões para estimular 

o senso de criatividade motora em alinhar e encaixar, equilibrar blocos por tamanho e 

formando estruturas fixas, estimulação do toque e da pinça fina e firmeza dos dedos; 

c) Jogos de equilíbrio: os professores pedem que os alunos caminhem sobre superfícies 

em linha reta e façam jogos usando bolas, para trabalharem a lateralidade e o 

autoconhecimento corporal. Saltos e aulas de educação física também compunham a 

grade curricular; 
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d) Uso das TIC: usa-se por meio de algumas disciplinas aparelhos ou aplicativos de 

gravação sonora para que os estudantes possam resumir vocalmente obras da literatura 

ou situações históricas. Os alunos são estimulados a examinarem um fato ou estória de 

forma crítica e gravaram a resenha ou por MP3 ou em vídeo, esta é a única 

metodologia que tecnicamente usa ferramentas digitais, embora as metodologias sejam 

analógicas. 

 

Estes exercícios primam pelo desenvolvimento de diferentes faces do sujeito, 

mesclando metodologias alternativas no tocante ao desenvolvimento mental e corporal dos 

indivíduos, práticas voltadas para sensibilidade, alfabetização e letramento. Moldando os 

métodos de ensino a partir das peculiaridades intrínsecas dos estudantes, pois precisam 

desenvolver diferentes âmbitos cognitivos para se prepararem melhor para a vida. 

Os áudio games do DosVox são conhecidos pelos professores como parte fundamental 

do programa, sendo considerados como parte da identidade visual e conceitual da plataforma, 

entretanto o potencial informativo pedagógico ainda é pouco usado. 

Desde suas primeiras versões, o sistema apresenta games em áudio que tentam ampliar 

a experiência de diversão e educação, tentando convergir e equalizar as duas frentes de 

funcionamento da ferramenta. Existem games em áudio que são engenhados de forma 

semelhante, mas que não objetivam compromisso algum com o aprendizado do jogador. 

Embora acreditemos que o aprendizado acontece independente do tipo da mensagem, 

não existe, segundo o processo de aprendizagem, informação boa ou má, existem apenas 

sinapses e associações. 

Os games em áudio do DosVox, a despeito do seu funcionamento, ainda se 

apresentam como recursos tratados através de uma ótica engessada, pois podemos aferir que 

existe a condição para que a ferramenta possa transcender o paradigma que os posiciona como 

instrumento ligado apenas ao quinhão lúdico. 

Todavia não são todos os games que podem ser customizados ou direcionados 

diretamente a um conteúdo informacional específico, mas isso pode ser mitigado através do 

Joga Vox, que é uma ferramenta de criação e desenvolvimento de áudio games que é 

disponibilizada pelo DosVox e que vem incluída no pacote de instalação do mesmo. 

O Joga Vox permite que um professor que não tenha conhecimento de programação, 

ou de computação de forma geral, possa desenvolver seu próprio áudio game. 
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Os próprios jogos de demonstração podem ser o ponto de partida para que os 

professores possam usar como guia para a criação dos seus próprios games, inclusive por 

conterem sons que podem ser usados para a customização do jogo que será criado. 

O Joga Vox é uma ferramenta que vai ao encontro do que um dos professores 

entrevistados afirmou: “na última década, a formação dos professores, eu digo na faculdade 

mesmo, foi muito deficiente. Assim, nessa parte da informática, a gente ficou muito 

engessado na nossa matéria e não acompanha. Aliás, nem tem tempo de acompanhar essas 

tendências”.  

Na fala desse entrevistado podemos entender que a formação universitária, na opinião 

dele, por algum tempo apresentou uma lacuna. Segundo as entrelinhas da sentença, era como 

se existisse uma dúvida entre: 

a) investir nas tecnologias da informação e comunicação para ampliar as 

metodologias alternativas; 

b) Manter o foco epistemológico nas disciplinas teóricas e considerar a criatividade 

dos professores no processo educacional; 

c) Investir apenas nas tecnologias, pois estas seriam o futuro. 

 

Estas dúvidas postas assim parecem absurdas, mas mesmo que não tenham sido 

expressadas dessa forma, através das grades curriculares de alguns cursos voltados 

diretamente para a formação de professores, ou se analisarmos o design metodológico de 

alguns profissionais frente ao uso das tecnologias como amigas das metodologias de 

transmissão da informação, notaremos qualitativamente a proficiência destes professores com 

a computação. 

Não podemos aferir isso categoricamente, por conta inclusive da metodologia adotada 

por nossa investigação, nem sequer este é um dos nossos objetivos, mas esta é a interpretação 

da fala de um dos entrevistados, professor. 

A questão é que os áudio games podem ser usados como uma ferramenta auxiliar para 

a transmissão da informação para estudantes com deficiências visuais, dependendo da forma 

na qual eles são encaixados no contexto da aula. 

Outro fator interessante para que os jogos em áudio possam ser mais usados como 

ferramenta é o empoderamento que ele proporciona de forma corporal. 

Para além desses movimentos, os deficientes visuais têm ganhos relativos à 

psicomotricidade, usando os áudio games, que se manifestam diretamente no uso do teclado. 

Anteriormente foi mencionado o “up grade” subjetivo relacionado ao manusear da máquina, 
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mas nesse momento queremos chamar a atenção para o ganho pragmático no uso do 

computador através dos áudio games e como estes podem influenciar os ganhos motores 

vinculados à mediação da informação. 

Foi dito por mais de uma vez e por mais de um entrevistado que pesquisas sobre 

assuntos relativos às disciplinas eram solicitadas aos alunos, estas são normalmente feitas 

com auxílio do computador e em parceria com a biblioteca.  

Aqui entra em cena o fator competência informacional. Que pode ser estudado a partir 

de duas formas de manifestação no desempenho cognitivo e na relação entre os sujeitos e o 

construto informacional.  Assim, rapidamente encontramos duas correntes díspares. 

A ideia de competência retrata dois aspectos antagônicos, porém solidários, que 

podem ser traduzidos de várias maneiras: aspectos interno, externo, implícito, explícito, o da 

visibilidade social e o da organização interna, o que na ação é mais intrínseco, o que é mais 

ligado ao sujeito, portanto, singular e não observável. Esses aspectos podem ser encontrados 

nas teorias que fundamentam a noção de competência, as quais abordam essa questão sob 

duas óticas distintas. De um lado, estão as teorias comportamentais que usam o termo 

competência como referência a atos observáveis ou comportamentos específicos, 

empregando-o, sobretudo na formação profissional e na concepção da aprendizagem por 

objetivos. De outro, encontram-se autores que analisam as capacidades do sujeito como sendo 

resultantes de organização interna e não observáveis diretamente. (VARELA; BARBOSA; 

FARIAS, 2016, p. 214-215). 

Duncan (2009) traz um delineamento mais pedagógico e humano, que prima pela 

qualidade de informação e solidez dos meios de comunicação. Para ele, o letramento 

informacional nesse sentido é equivalente a capacidade de educar e aprender dos dois lados, 

dois que na verdade são híbridos ao ponto de os consumidores serem também produtores. 

Letramento informacional tem a capacidade de permitir aos consumidores se apropriarem ao 

ponto de criarem seus próprios produtos populares. 

Uma vez que o conhecimento é cada vez mais colaborativo, interdisciplinar e 

compartilhado, podemos entender que as rotas informacionais são mais e mais presentes no 

cotidiano dos sujeitos, tanto no sentido de darem aporte aos fazeres e sendo incorporados no 

cotidiano laboral, enriquecendo e aprimorando rotinas, estratégias e métodos; como no 

sentido de que os conhecimentos dessas vias são cada vez mais robustas, pois quem faz uso 

deixa de certa forma “sua marca” 

Para os fins da nossa investigação, o uso do teclado será averiguado apenas no 

que tange à forma de ter acesso a informações específicas. Por exemplo, para que uma 
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pesquisa seja feita segundo Kuhlthau (2001) Esse modelo abarca três dimensões do processo 

de aprendizagem pela busca e pelo uso de informação: os pensamentos sobre o tópico 

(dimensão cognitiva), os sentimentos que acompanham a evolução do pensamento (dimensão 

afetiva) e as ações de buscar e usar fontes de informação (dimensão física), dando condições 

para a mediação adequada do processo. Compõe-se de sete estágios:  

 

 Estágio 1 – Início (pensar sobre a tarefa, problema ou projeto proposto e identificar 

possíveis tópicos ou questões para pesquisar, sentimento de incerteza);  

 Estágio 2 – Seleção (escolher um tópico ou questão para explorar, sentimento de 

otimismo);  

 Estágio 3 – Exploração (perceber inconsistências e incompatibilidade nas informações 

e nas ideias encontradas, sentimento de confusão);  

 Estágio 4 – Formulação (formar uma perspectiva focalizada a partir da informação 

encontrada, sentimento de clareza);  

 Estágio 5 -Coleta (reunir e documentar informação relacionada ao foco estabelecido, 

sentimento de confiança);  

 Estágio 6 – Apresentação (relacionar e expandir a perspectiva focalizada para 

apresentar à comunidade de aprendizes, sentimento de satisfação ou desapontamento);  

 Estágio 7 – Avaliação (refletir sobre o processo e o conteúdo da aprendizagem, 

sentimento de que desenvolveu seu próprio processo de busca de informação)  

 

Esses processos ou fases referentes aos caminhos no tocante aos sentimentos que 

permeiam o desenvolvimento de uma pesquisa no âmbito escolar nos apresenta a volta ao que 

foi dito na sessão anterior sobre a noção de sentimentos que eram transmitidos e 

internalizados por meio do toque. Estes se caracterizam como fundamentais para as pessoas 

com deficiências visuais, ainda mais se pensarmos que os sentimentos são de fato o que nos 

motiva à pesquisar. 

Como o dito na sessão VÍDEO GAMES, jogar e participar do enredo de um game 

desperta sentimentos de superação, companheirismo, auto provação, experimentação e 

compartilhamento; sentimento de triunfo e de empoderamento, sentimentos escusos, mas que 

também fazem parte do jogo são os sentimentos de frustração, medo, angústia e urgência. 

De forma pragmática, esses sentimentos despertados pelos áudios games podem gerar 

energia para que o deficiente se sinta motivado a jogar e assim colateralmente tornar-se cada 
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vez mais familiar ao uso do teclado, que ainda é o principal periférico para entrada de dados 

de um computador. 

Quanto mais se joga, mais sentimentos são despertados, por conseguinte mais destro 

se torna o deficiente visual no uso do teclado. 

Isso está diretamente ligado a proficiência do usuário específico, na forma de pesquisa 

indicada por Kuhlthau (2001). 

Os processos de mediação informacional, mesmo que não figurem com essa 

nomenclatura na fala dos entrevistados, é de fato o que é feito. Nas falas, várias vezes o termo 

mediação educacional, mediação pedagógica, mediação cultural e mediação comunicacional 

foram ditos. Mas, mesmo que não haja a consciência ou o entendimento, é possível enxergar 

os processos de mediação informacional que são desenvolvidos pelos professores, mais ainda, 

pelos professores em diálogo com os alunos. 

O ambiente de aprendizagem é fundamental para a construção dos processos de 

mediação. Independente da aula, os professores do Instituto dos cegos têm em mente sempre 

seu papel de facilitador e de educador, isso chamou a atenção, pois houve uma necessidade de 

entender como se davam esses diálogos e qual seria a visão de educador que os docentes 

cultivavam.  

Para Cavalcante (2016) a leitura, em suas diferentes linguagens, verbais e não 

verbais, é fundamental a construção do conhecimento, desde que seja valorizada a 

compreensão crítica do leitor e o seu conhecimento de mundo que é determinante nas ideias 

de Freire, podendo ser visto em uma das suas afirmações mais conhecidas e citadas:  

 

A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 
possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 
prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 
crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 2005, 
p. 9) 
 
Quando revisitamos nossas memórias, é possível reconhecer que o que construímos 
criticamente em relação ao conhecimento que possuímos está envolto no que somos 
e naquilo que experimentamos ao longo da vida. É lamentável que, em muitos casos, 
a escola não perceba as memórias pessoais e as vivências dos educandos como 
essencial à aprendizagem a partir de suas leituras de mundo e nas diversas 
linguagens por eles experimentadas e que devem dialogar entre si.  
(CAVALCANTE, 2016, p. 5) 

 

Os áudio games podem se constituir por si mesmos como um ambiente de 

aprendizagem, visto que foi desenvolvido com esta potencialidade, mas se apropriado e 

ressignificado, pode ser dotado de outros sentidos associativos, promovendo outros tipos de 
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interações e intertextualidades, sendo dotado de novas capacidades e sendo outro símbolo 

para cada sujeito que interage com a ferramenta. 

Essa potencialidade não é inventada ou é uma ilusão, assim como a informação, o 

game sonoro, é uma produção que toma formas múltiplas dependendo da Gestalt que for 

usada para se interpretar e se relacionar as associações suscitadas pelo game. 

Os sons são ao mesmo tempo cacofonia e dissonância; harmonia e ressonância “nem 

toda palavra é aquilo que o dicionário diz, nem todo pedaço de pedra é tijolo ou pedra de giz 

[...] descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais, é querer saber demais.” 

(O TEATRO MÁGICO). 

Quando temos em mente o potencial sonoro que é intrínseco ao jogo em áudio, um 

poder que se expande para todos os lados e é totalmente dotado de sentidos e significados, 

movimentando nossas memórias associativas e nossas redes neurais compreendemos, ou pelo 

menos damos atenção ao processo que acontece concomitante e em diálogo, não apenas entre 

sujeitos, mas também entre objetos dotados de sentidos e de cargas intelectuais. 

 

Na perspectiva da dialogicidade, uma das principais categorias das teorias 
freireanas, nascem as práticas sociais e culturais de mediação entre os sujeitos. 
Assim, o diálogo apresenta-se como essencial à construção e à apropriação do 
conhecimento, numa prática libertadora, na qual todos os indivíduos encontram-se 
inseridos e precisam se sentir valorizados. Do interesse em aprender, advém o desejo 
de conhecer. Dessa forma, quando o conhecimento proposto está relacionado às 
experiências, o processo de construção desse conhecimento não tem apenas a 
relevância teórica do discurso, situa-se, também, no lugar social dos envolvidos, 
reconhecendo aspectos da vida que são basilares para a compreensão da realidade 
apresentada nas argumentações, nos exemplos e nas linguagens.” (CAVALCANTE, 
2016, p. 4) 

 

As associações dos professores são construídas sob a visão, para uma pessoa de boa 

visão é impossível se estabelecer referência, a despeito da memória do que se já esteja em seu 

arcabouço informacional, por isso é imprescindível compreender que apenas no diálogo com 

pessoas de diferentes referências visuais haverá a percepção/entendimento do que se 

compreende como “visão de mundo” por sujeitos com deficiência visual independente do 

grau. 

A relação de percepção pode ser ampliada para não apenas a relação entre o deficiente 

visual e o que está em sua volta fisicamente, mas deve lançar olhares perscrutadores para a 

questão histórica e social dos seres humanos. 

Inseridos no mesmo mundo estão pessoas com sonhos, problemas, medos, desejos, 

angústias e com contas para pagar, mas como estas pessoas, com estes mesmos sentimentos e 
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necessidades lidam com a diferenciação entre não enxergar, ou nunca ter enxergado, ou 

jamais poder enxergar novamente? 

São problematizações válidas para pensarmos quando no desenvolvimento de produtos 

e serviços que precisem estar em diálogo com pessoas. 

Não está em nosso discurso a questão de nesse momento pensar no diálogo para 

pessoas com deficiências visuais, na verdade o diálogo deve ser constituído para pessoas sem 

predicados distintivos, mas sempre levando em consideração os espectros de variação no 

tocante a percepção heterogenia dos sujeitos. 

Na próxima sessão lançaremos um olhar analítico tencionando dissecar o momento 

mediativo, comparando nossas referências teóricas à prática do fenômeno empírico, 

chamando a atenção para os desdobramentos e para os pontos fulcrais do andamento do 

processo. 
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9 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE COM OS ESTUDANTES 

 

A maneira que melhor se apresentou para verificar os dados sobre o poder de 

mediação com os estudantes, foi realizar um momento no qual fossem contrapostos os fluxos 

informacionais, através de um áudio game. A escolha foi feita ao sentirmos a necessidade de 

ponderar sobre os dois lados da mediação, pois se por um lado poderíamos aproveitar a 

percepção dos professores sobre alguns termos específicos, aqui poderíamos observar o 

comportamento dos estudantes com relação à mediação da informação que estava sendo 

apresentada pelo jogo sonoro. 

Foram apresentados dois áudio games do DosVox, “O Conto dos Carneirinhos” e “O 

Casamento da Princesa Nuriar”. Após a apresentação dos jogos, foram feitas perguntas 

referentes ao enredo dos jogos para aferir o potencial mediativo dos games e da maneira na 

qual os estudantes percebiam a informação mediada. 

Os dois áudio games eram conversacionais e educativos, ou seja, dependiam da 

interação dos estudantes para o caminhar da estória, que seria modificada a partir dos 

conhecimentos, escolhas e entendimento dos alunos. 

Os jogos foram apresentados para uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, a turma 

referente a antiga alfabetização. Hoje o letramento está para além de ler e escrever, portanto 

não haveria necessidade direta para que os alunos participantes soubessem ler com maestria. 

Os áudio games em questão foram dois jogos disponibilizados pelo próprio ambiente do 

DosVox, em uma das opções do Joga Vox há uma sentença relativa para “baixar” um jogo 

feito de forma colaborativa por profissionais de diversas áreas ligados ao grupo de pesquisa 

INTERVOX, que é o responsável pelo desenvolvimento da plataforma. 

Estes games usam arquivos gráficos e sonoros e primam pela qualidade pedagógica, 

isso significa que a mediação da informação contida nele está arranjada de forma que o 

jogador possa entender e participar da construção da estória apreendendo os conteúdos 

informacionais. 

O momento mediativo foi realizado em um ambiente disponibilizado pelo Instituto dos 

Cegos. No caso, a mesma sala que os estudantes normalmente tem aula de informática, mas 

no momento escolhido não havia choque de horário com outra disciplina. Assim os alunos 

poderiam participar sem qualquer prejuízo ou preocupação. 

A quantidade de estudantes que participaram do momento mediativo foram de 6 (seis) 

estudantes, todos com variadas deficiências visuais, matriculados na escola e que nunca 
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haviam tido contato com os áudio games de forma mediadora, talvez possam ter tido contato 

para lazer ou para fins de curiosidade, mas embora semelhantes a uma estória que poderia ser 

contada oralmente, áudio games conversacionais não haviam sido jogados pelos sujeitos da 

pesquisa até o momento da dinâmica. 

O primeiro jogo – “O conto dos Carneirinhos” – contava uma estória sobre três 

carneirinhos branquinhos que procuravam um lugar com grama para comer e água para beber. 

Eles eram irmãos e havia um pequeno, que era bem inocente; um médio, que era ponderado e 

um grande que era valente e brigão. 

O antagonista dos carneirinhos era naturalmente, um Lobo mau. Ele fazia as vezes de 

dono do terreno que tinha água e grama, despertando a motivação para que o jogo tivesse seu 

vilão tirano e violento. 

O objetivo do jogo era que a partir das perguntas que se apresentavam, as crianças 

pudessem tomar decisões que resultariam no sucesso, com os carneirinhos conseguindo um 

lugar bucólico; ou com o lobo almoçando um dos carneiros e finalizando de forma ruim o 

áudio game. 

O segundo áudio game, como foi dito, foi o Casamento da Princesa Nuriar. O jogo 

consistia em acompanhar os irmãos Hazan, Ali e Morramede em uma jornada para conseguir 

o objeto mais útil e raro do mundo. 

Conseguir esse objeto foi a condição imposta pelo sultão pai da princesa Nuriar para 

que um dos três irmãos – o vitorioso – pudesse casar com a princesa. 

Esse era um áudio game com características de aventura, simulando inclusive a 

conhecida história das mil e uma noites, pois se passava em um ambiente com desertos 

escaldantes, palácios suntuosos e mercados movimentados. 

Ao escolher um dos irmãos, os jogadores teriam que participar com decisões para 

seguirem com a estória até o casamento com a princesa, ou outro acontecimento dependente 

das intervenções.  

Algo que precisa ser observado é o que diz respeito a escolha de uma turma de 

primeiro ano do ensino fundamental como participantes da pesquisa. Essa decisão foi tomada 

a partir do momento no qual o pesquisador refletiu sobre a questão referente a coleta de dados 

que tangiam aos estímulos físicos e às deixas simbólicas corporais, momentos em que as mais 

variadas expressões corporais indiciavam fatores mediativos entre os alunos e os estímulos 

sonoros que recebiam. Estes eram perfeitamente visíveis nessas deixas simbólicas e 

estimulavam os alunos a continuísmos e sequências que iam sendo feitos conforme as 

informações sonoras recebidas.  
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Antes havia a intensão de realizar encontros focais entre seis ou oito estudantes com 

idade entre 13 e 16 anos, mas devido ao comportamento típico de adolescentes nessa idade de 

tentar suprimir e mascarar impulsos, resolvemos mudar a dinâmica para apenas um encontro 

com a turma do primeiro ano. 

Além de objetivar obter deixas corporais mais espontâneas por parte dos estudantes, 

optamos por fazer a mudança na idade dos alunos também por entender que os áudio games 

que seriam jogados teriam mais atratividade para crianças mais novas.  

Outro fator correspondeu a o de que crianças com a idade de 6 anos em média, eram 

mais sujeitas a imergirem na estória de forma genuína, sem reservas, além de que teriam a 

maior desenvoltura para trocarem argumentos e ideias para resolverem situações que a 

narrativa apresentaria. 

Pouca idade desses estudantes não pode servir como ponto nefrálgico  ou como fator 

que desabone a capacidade de argumentar ou de decisão, falamos isso pois os jogos que foram 

utilizados no experimento envolviam decisões e ponderações, de modo que os jogadores 

deveriam se aliar para encontrarem os melhores caminhos para o desenrolar do enredo, 

precisariam debater pontos de vista e planos. Mesmo que para alguns possam parecer atitudes 

simples e sem valor aparente, para a pesquisa foi importante pelo fato de que poderíamos 

aferir que tipo de associações e de que maneira a memória e a aprendizagem Inter textualizada 

fazia parte do pensamento dos pequenos. 

A partir deste ponto, entenderíamos de que maneira os processos de mediação sonora, 

através dos áudio games, seriam importantes para a absorção das informações e para o efeito 

de desdobramento de decisões dos jogadores no tocante ao arranjo de ideias e ações 

sequenciais que estes fariam, a partir do que se apresentava pelo som inicial e pela memória 

associativa dos estudantes ao formarem uma estratégia para vencerem os obstáculos. 

Outro fator importante de mencionar para a escolha deste grupo de estudantes foi o de 

afeição deles pelo pesquisador, que no período no qual a pesquisa foi desenvolvida, em 

momentos de contra turno, estes alunos eram recepcionados pelo pesquisador na biblioteca 

para uma dinâmica correspondente ao cronograma letivo deles e nada tinha haver, nesse 

momento, com esta pesquisa. Contudo mesmo de maneira involuntária, o contato com estas 

crianças com deficiências visuais formou mais ainda elucidações sobre o dia a dia dessas 

pessoas. 

Em um momento fora do horário de aula, os alunos foram levados por uma professora 

para o laboratório de informática, onde aconteceu a dinâmica. Essa professora era a mesma 
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responsável pela turma diariamente e ela avisou aos estudantes, bem como aos pais que 

haveria esse momento, mesmo que em nada fosse atrapalhar o cronograma de aulas. 

O laboratório fora reservado com antecedência junto ao professor responsável, ele 

ficou dentro da sala em um dos computadores, monitorando os aparatos técnicos e auxiliaria 

no que fosse necessário mediante a parte ferramental. 

A sala era fechada quase acusticamente e climatizada, de forma que os estudantes não 

ficariam desconfortáveis devido ao calor ou deslocados pelo barulho que estivesse sendo feito 

do lado de fora. 

Havia 10 (dez) computadores na sala e todos estavam preparados para serem usados, 

mas devido a idade das crianças e a deficiência visual e motora do pesquisador, foi preferido 

que todas as crianças fizessem um meio círculo ao redor de uma das máquinas. 

Desta forma todos os alunos poderiam ouvir as estórias e ficar livres para expressarem 

suas deixas corporais. 

Algo que deve ser dito é que cada um era o responsável por operar o teclado, um por 

vez, mesmo que não soubessem ler, a interação dos dois jogos podia ser feita através da 

escolha de opções. 

Era feita uma pergunta sobre algum caminho ou decisão e ao mesmo tempo eram 

dadas três soluções para escolher, em geral opção A, B e C. 

A primeira característica fundamental do jogo para Huizinga (1999) é a falta de 

obrigatoriedade ou a total liberdade. Dito isso, foi determinante para a atividade a construção 

de um ambiente e isolado, por dois motivos, o primeiro foi exatamente para o exercício dessa 

liberdade. 

Os sujeitos da pesquisa estavam livres para se expressarem e para subverterem o 

ambiente que normalmente é o de aula, o que significa estar sob a autoridade de um professor. 

Embora a experiência não tivesse nenhum objetivo em fazer com que os alunos 

transgredissem normas da instituição ou virassem “pequenos anarquistas”, o momento liberto 

de amarras bancárias e que reforçassem a relação de autoridade e subordinação ao julgo de 

adultos, foi o que serviu de estopim para que o ímpeto de participação aflorasse , o espírito 

fantasista (HUIZINGA, 1999). 

O segundo motivo pelo qual as crianças foram deslocadas para uma sala separada do 

ambiente natural onde elas normalmente assistiam aula, foi a formação de um ambiente 

isolado do “mundo real”, assim elas poderiam ser mais facilmente absorvidas pelo mundo 

fantástico que as convidava, ao mesmo tempo que teriam mais facilidade de imergirem 

naquele plano. 
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Do fato de "só fazer de conta" no jogo não impede de modo algum que ele se 
processe com a maior seriedade, com um enlevo e um entusiasmo que chegam ao 
arrebatamento e, pelo menos temporariamente, tiram todo o significado da palavra 
"só" da frase acima. Todo jogo é capaz, a qualquer momento, de absorver 
inteiramente o jogador. Nunca há um contraste bem nítido entre ele e a seriedade, 
sendo a inferioridade do jogo sempre reduzida pela superioridade de sua seriedade. 
Ele se toma seriedade e a seriedade, jogo. É possível ao jogo alcançar extremos de 
beleza e de perfeição que ultrapassam em muito a seriedade. (HUIZINGA, 1999, p. 
13) 

 
 
O jogo distingue-se da vida "comum" tanto pelo lugar quanto pela duração que ocupa. 

[...] É "jogado até ao fim" dentro de certos limites de tempo e de espaço. Possui um caminho e 

um sentido próprios.  

Naquele momento vale lembrar que os jogadores não eram mais deficientes visuais e 

nem estavam em uma sala no instituto dos cegos, eram donos do destino dos carneirinhos e 

decidiriam como contornariam o problema do Lobo Mal. Também eram heróis que podiam 

optar por lutar efetivamente contra o antagonista; ´podiam ajudar os irmãos árabes a encontrar 

a solução do enigma que os levaria ao matrimônio com a princesa e podiam desvendar 

mistérios do deserto, tudo era possível e lícito. “Tudo que era possível” era possível por meio 

das regras e por elas se podiam criar estratégias para se aventar superar o mal que assolava a 

realidade dos personagens. 

A esse respeito as leis das regras e entende-las para desenvolver um arranjo de ações, 

Caillois (1990) chama de Ludus. 

Embora a categorização aqui descrita tenha semelhanças com os quadrantes 

norteadores que Caillois preconiza, também podemos perceber que existem diferenças entre 

os comportamentos presenciados empiricamente e os alardeados pelo autor quando divide os 

polos em Agón(competição), Alea(sorte), Mimicry (simulacro) e Ilincx (vertigem)  

No entanto, estas designações não abrangem por inteiro todo o universo do jogo. 

Distribuem-no em quadrantes, cada um governado por um princípio original. Delimitam 

setores que agrupam os jogos de uma mesma espécie. Mas no seio desses setores, os 

diferentes jogos são escalonados na mesma ordem, segundo uma progressão análoga. Desta 

forma, pode-se hierarquizar um princípio comum de diversão, turbulência, improviso e 

despreocupada expansão, através do qual se manifesta uma certa fantasia contida que se pode 

designar por paidia. 
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Podemos facilmente categorizar os indícios que para Caillois transformava aquele 

evento simples em algo composto por todos os elementos pontuados nos quadrantes dos 

conceitos de jogos em sua concepção, vejamos: 

I - Agon (competição): quando percebemos que existe companheirismo no que se 

refere ao avançar dos caminhos e nas tomadas de decisão para decidir o destino dos 

personagens, a um primeiro momento imaginamos não existir um espírito de competição, pois 

todos aparentemente estão embarcados com o mesmo objetivo, que significa encontrar o 

melhor desfecho para aquela situação na qual os personagens se encontram. Entretanto havia 

um sentimento de competição em dois momentos importantes de serem mencionados: 

 

 No momento no qual havia uma cisão de ponderações entre as crianças, ou seja, havia 

discordância sobre que caminho deveria ser seguido, de maneira que acontecia um 

pequeno debate sobre motivos e sobre acontecimentos que endossariam os argumentos 

que eram ponderados naquele momento. 

 Não vamos dirimir o que caracteriza este grupo de estudantes como crianças, pois 

mais de uma vez notamos o espírito de competição evocar birras e gritos, acessos de 

raiva e soluços. Embora tudo tenha sido controlado, não podemos nos furtar a refletir 

sobre isso. 

 A competição também poderia ser presenciada no que se refere aos alunos competindo 

com o próprio áudio game, ou seja, a “inteligência artificial” do programa era o agente 

de conflito que era responsável por se posicionar entre os jogadores e o objetivo a ser 

alcançado. Assim, estabelecendo o sentimento de urgência e de antagonismo a ser 

vencido, ou mesmo de meta a ser batida. 

 

II - Alea (sorte): o quadrante referente a sorte pôde ser percebido quando no momento 

no qual o grupo de alunos chegava em uma encruzilhada de probabilidades, precisava 

escolher entre um ou outro caminho e não tinham conhecimentos sólidos para tomarem a 

decisão, ou não haviam prestado atenção a estória ou não conseguiram fazer associações 

necessárias para obterem a certeza na escolha. Então precisaram contar com a sorte para fazer 

com que o caminho escolhido não fosse sem volta e permitisse dar prosseguimento a estória. 

A sorte era o elemento que muitas vezes gerava o impulso de adrenalina e vertigem, o 

frio na barriga resultante de uma escolha obscura, “um passo de fé”. 
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III - Mimicry (simulacro): quando a estória estava em curso, independente da 

quantidade de crianças jogando o mesmo jogo, naquele momento cada um era o personagem 

em questão. No primeiro caso cada um se via ou simulava suas ações e convicções como um 

carneirinho que queria encontrar um lugar tranquilo para ficar e no outro jogo, cada um se 

enxergava e pautava suas ações em consonância com o irmão árabe que haviam escolhido 

para representar. 

Isso era feito independente do sexo do jogador e independente de qualquer impulso 

fora do Círculo mágico.  

Quando os jogadores faziam escolhas pelos carneirinhos jogavam para salvarem suas 

vidas do Lobo Mal e quando faziam as escolhas referentes a um dos irmãos, tinham em mente 

resolver as questões que resultariam no casamento com a princesa. 

Citaremos uma situação que talvez ilustre melhor a questão relativa ao simulacro: O 

áudio game lançou uma pergunta no segundo jogo (O Casamento da Princesa Nuriar), ele 

queria saber se os jogadores queriam participar de um desafio no deserto ou no mar. Essa 

pergunta é feita no final do jogo e os jogadores a essa altura, já passaram um tempo 

considerável da jornada viajando sob um Sol escaldante. Então uma das crianças reflete: “é 

melhor ir para o desafio no mar, por que já tô morrendo de sede.” 

Embora a água do mar não seja potável, essa reflexão além de oportuna, mostrou que 

o sujeito estava imerso naquela jornada, sentindo inclusive algum desconforto pseudorreal 

devido aos acontecimentos. 

IV - Ilinx (Vertigem): a vertigem acontecia em simultâneo com a sorte, quase sempre, 

pois por se tratar de um jogo pautado em decisões e escolhas e ainda sendo necessário ouvir 

com atenção as instruções sonoras, dublagem e músicas; era quase impossível que o áudio 

game de forma mais intrínseca elevasse o jogador a esse estágio de sentimento na forma de 

vertigem. 

Essa sensação foi possível de notar em consonância com a sorte, como dito, mas 

também com o simulacro, uma vez que certas vocalizações do antagonista da primeira estória 

gerou abrir e fechar de bocas, abrir exageradamente os olhos, mãos que se apertavam aos 

acentos das cadeiras e etc. tudo isso consistia em sinais respectivos ao medo do que poderia 

acontecer, isso pode ser classificado como vertigem, arrepio e sensações embaralhadas. 

Entretanto fica o questionamento no que se refere ao conceito nuclear de Ilinx, pois 

essas sensações podem ser sempre vividas no momento de entrega absoluta ao sabor da sorte, 

enquanto o sentido primal da expressão de Caillois é tratar das sensações viscerais que 

apontam para uma experiência indômita, ou seja, algo relativo aos jogos de Cabra Cega ou 
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girar até ficar tonto, como em brinquedos nos parques temáticos, por exemplo, jogos e 

brincadeiras que mexem literalmente com a percepção imediata do mundo por meio do em 

baralhamento dos sentidos.  

Os impulsos corresponderam ao que era sentido e percebido através da mediação da 

informação sonora, pois se não houvesse mediação satisfatória, os jogadores não seria 

estimulados a fazerem associações e por conseguinte, não apresentariam sintomas respectivos 

ao que perceberiam através do que estava sendo mediado. 

Ludus são os quadrantes das teorias de Caillois (1990) acontecendo consoante as 

regras que são usadas, ou seja, as regras de um jogo são criadas, engenhadas e arranjadas para 

fazerem com que o jogo evoque no jogador a exaltação desses impulsos através de sensações, 

e manifestações cognitivas e físicas. 

Já o que se compreende como Paedia também são as manifestações das regras, mas 

estas arranjadas de forma anômala e arbitrária, um jogo com demasiadas regras que acabam 

por viciar ou ser prejudicado em seu andamento pela quantidade de ações bloqueadas e de 

interceptações desnecessárias. 

Segundo o autor a escolha desses vocábulos foi proposital, mas não para criar uma 

“mitologia pedante”, utilizando expressões dele, mas usando palavras que denominassem dois 

lados opostos de forças contrárias que regem instintos do jogar. 

Outro fator importante para se entender os meandros do funcionamento das 

engrenagens do jogo é compreender o modo como a disputa acontece”, isto é, quais são as 

condições para que o espaço destinado a apoteose será usado.  Isso implica em saber e 

entender onde será o palco, o tablado, o campo e quais serão as formas que o jogo se 

constituirá quanto ao seu desenrolar, quais os instrumentos que serão usados, quais as 

qualidades os jogadores precisarão exprimir, de que maneira estas qualidades serão 

arranjadas, ponderadas e negociadas. 

A mediação da informação pôde ser dividida em 3 camadas no tocante a relação de 

entendimento entre os jogadores e a característica narrativa do áudio game. 

A primeira camada diz respeito às informações referentes ao enredo da estória vivida, 

ou jogada, ou encenada. Naquele momento os estudantes eram os personagens tomando 

decisões sobre o destino, uma maneira de perceber como as ações deles influenciariam e 

modificariam a estória do jogo. 

A segunda camada é a referente ao que poderia ser aprendido através da mediação 

sonora e ordenada de maneira sequencial, evocando assim associações referentes aos 

arquétipos tão conhecidos e presentes em fábulas, estórias, contos e lendas, o que de certa 
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maneira é amplamente conhecido pelos jogadores ao acompanhar qualquer mito, estória, 

contos de fadas, filmes, lendas, novelas, livros em geral. 

A terceira camada é o referente ao limiar entre a fantasia imersiva e o que diz que o 

instante vivido ainda é de um jogo delimitado por tempo e espaço, podendo ser terminado 

quando não houver mais vontade ou motivação para seguir o enredo. 

A socialização vivida no momento mediativo é um fator fundamental para 

compreendermos o experimento, a partir do recorte temporal no qual percebemos o diálogo 

entre os alunos objetivando unir fragmentos do enredo, percebemos que havia um senso de 

jornada em grupo, pois para tomarem as decisões, sem a intervenção do pesquisador, os 

estudantes tomaram a regra  tácita de avançar na estória apenas se houvesse unanimidade 

quanto a escolha do caminho a ser escolhido para ser tomado. 

Isso significa que quando havia quebra na votação, se o caminho a ser escolhido seria 

o A ou o B, os estudantes justificavam e argumentavam uns para os outros o melhor caminho 

e o que teriam as melhores consequências. 

O que eles não sabiam é que de forma alguma o pesquisador iria intervir, ou seja, a 

decisão que eles tomaram de avançar somente pelo caminho que a maioria estivesse de 

acordo, foi totalmente argumentada e defendida por eles e entre eles, uma decisão 

democrática e mostrando que o quinhão social era algo inalienável ao momento de mediação 

e interação. 

Estas camadas que nomeamos por categorias, resolvemos chamar: contexto, intertexto 

e socialização; se apresentam como fatores que enriquecem o momento de mediação da 

informação através dos áudios games. Quando imaginamos que essa metodologia conversa 

diretamente com os objetivos presentes em uma formação crítica e emancipada das amarras 

bancárias que Freire apontava como prejudiciais e degradantes, nós nos questionamos: o que 

leva os áudio games a não serem amplamente usados no processo de mediação da informação 

destinada ao desenvolvimento educacional de estudantes com deficiências visuais? Indo mais 

além, uma vez que a interação entre os atores do locus mediativo é tão salutar ao processo de 

aprendizagem, impelido pela mediação da informação, o que torna a supressão dos impulsos 

sociais antropológicos e culturais tão alheios aos processos de mediação da informação? 

Os sinais antropológicos, sociais e culturais, são o que em suma regem e dão 

significado para nossas simbologias corporais, intelectuais e subjetivas, mas mesmo com toda 

essa importância, tentam suprimir cada vez mais a terceira força do processo de mediação, 

que nesse caso seria a participação social do mediador, que nem sempre é uma pessoa, ou um 
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profissional, pode ser um sistema de computador ou indo mais além, pode ser você com suas 

associações. 

Mas a ação de mediação” está em entender que tudo está enredado em tramas tecidas 

pelo que veio antes de nós e que continuarão sendo fiadas por muito tempo depois que não 

estivermos mais aqui.  

Uma mediação informacional sempre nascerá enredada pelo capital simbólico e pelo 

repertório cultural dos sujeitos. Assim, seu processo deve ser lido durante todo o processo de 

mediação informação: desde a busca por informação, até a sua apropriação, levando-se em 

consideração os ambientes e as ambiências da circulação da informação, pois nesse transitar 

informacional a informação sofre mutações, se ressignifica, é contaminada e contamina 

simbolicamente.   

Tendo em vista tudo posto até aqui, podemos perceber algumas movimentações e 

algumas deixas simbólicas, que foram avaliadas e interpretadas. Nossa percepção sobre essas 

deixas foram categorizadas e originaram seções de cotejamento para traçarmos um paralelo 

entre estes impulsos e o que foi dito pela literatura.  

Estes impulsos foram divididos como: Contextuais, intertextuais e Sociais. 

Impulsos contextuais - essa categoria está intimamente ligada ao fator referente à 

mediação da informação aferida no momento do jogar e que puderam ser percebidas mediante 

a exposição dos estudantes a fatores presentes no enredo. 

De maneira mais direta podemos sentir a participação dos alunos em pequenos gritos, 

de acordo com o que acontecia, mesmo que fosse um momento independente das decisões 

tomadas por eles, havia imersão ao ponto do corpo reagir. 

Os principais movimentos e impulsos documentados e aferidos foram além dos gritos, 

exclamações de susto, angústia e felicidade, estas inclusive aparecendo muitas vezes em sua 

forma exatamente sequencial. 

Primeiramente exclamações de susto, pelo aparecimento do antagonista; depois 

impulsos de pés balançando, mãos friccionadas e movimentos de sentar e levantar, tudo isso 

em reflexo aos momentos de angústia que se encontravam nos momentos referentes ao jogar 

propriamente dito, quando as decisões eram tomadas e os caminhos eram escolhidos. Sempre 

imaginando se as escolhas resultariam em algo bom ou mal. 

Depois de toda a tensão gerada pela espreita do vilão, o jogo fora finalizado de 

maneira positiva, este foi o gatilho necessário para que exclamações de satisfação, prazer e 

triunfo fossem expressadas pelos jogadores/estudantes. 
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Nesse momento as crianças saltaram e aplaudiram felizes, por terem conseguido 

chegar em um final feliz e por terem seus espíritos elevados por canções e interpretações que 

formavam o áudio game. 

Impulsos intertextuais - estão relacionados com as interlocuções que são construídas 

imperceptivelmente entre os áudio games que serviram no momento de mediação da 

informação empiricamente e outros conceitos vistos em outras fábulas ou contos de fadas. 

Algo interessante de se pensar é que, a despeito da qualidade do áudio game, – que é 

algo subjetivo e, portanto, não pode ser exaustivamente avaliado – os alunos compreenderam 

quais eram os momentos referentes a introdução, desenvolvimento e clímax. Estes fatores são 

amplamente usados em quais quer estórias que têm como objetivo narrar um acontecimento 

peculiar. 

Os impulsos referentes ao reconhecimento de situações e personagens, suas 

respectivas funções e os objetivos de cada um tanto dentro da estória quanto como peça na 

estrutura narrativa. 

Houve a percepção por parte dos estudantes do valor narrativo das informações, que 

implicavam diretamente em atos ou condições que os personagens precisavam alinhar ou 

fazer para que alguns acontecimentos viessem à tona. 

Os alunos foram indagados sobre:  

 

1. Quem era o personagem(s) protagonistas do áudio game? 

2. Quem eram os antagonistas? 

3. Quem, de outra estória, poderia entrar para ajudar os personagens? Como ele ajudaria? 

4. Quem deveria ser tirado da estória e como a narrativa ficaria sem esse personagem? 

5. O que você aprendeu com essa estória? 

 

Foram indagações que foram feitas e respondidas de forma satisfatória, dando a 

dimensão de que as crianças acompanharam a estória em um nível de compreensão e imersão 

positivo”, reiterando a hipótese do Círculo Mágico de Huizinga (1999) e mais ainda, quando 

os alunos fazem interlocuções com outras estórias, mostram atenção ao que está sendo 

vivenciado, memória ao que já foi internalizado e foi usado para resolver outros problemas, 

em outros contextos; e mostra também comprometimento com o desafio proposto pelo áudio 

game que fora aplicado naquele momento. 

Lembrando que era a primeira vez que aqueles estudantes tinham contato com aqueles 

áudio games. 
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Impulsos sociais - o quinhão social do momento mediativo mostrou que sobre 

qualquer coisa, mediação da informação e mediação social são impossíveis de desvincular, se 

pensarmos do ponto de vista infocomunicacional. As informações transformadas em enredo 

narrativo são um apanhado de expressões simbólicas, subjetivas e objetivas. 

Quando no conto dos carneirinhos é dito que “o Lobo Mau guardava um bosque com 

uma lagoa de água limpa e cheio de grama verdinha para pastar”, não é necessário explicar 

para os estudantes que o Lobo é o personagem que representa a tirania e a violência, pois o 

próprio maneirismo do dublador, bem como o timbre da voz quando o Lobo fala, exprime 

antipatia e ameaça. 

Estes são fatores antropológicos, culturais e sociais que indicam sensações que de uma 

forma ou outra, já foram absorvidos pelos alunos e servem de tag expositiva acerca do que 

aquele personagem representa. 

Os carneirinhos branquinhos e com falas mais mansas, quando eles “se movimentam” 

são usados sons que simbolizam e evocam uma movimentação simpática e cômica, deixando 

implícito que eles são personagens a serem resguardados do malvado Lobo. 

Como se não fossem suficientes as indicações informativas pelo enredo de forma 

narrada, também devemos chamar a atenção para o fator indicial do áudio, pois este foi 

engenhado de forma a transmitir as sensações que levariam os jogadores a acompanhar o 

enredo sentindo-se não apenas jogadores, mas imersos no ambiente de diversão, aprendizado 

e mediação da informação. 

O áudio fazia as honras de mediador cultural e social entre o que o game tinha como 

objetivo, mas as perguntas, argumentações, votações e explicações dadas de um jogador para 

o outro, foram responsáveis por transformarem informação estática em fluxo informacional, 

pois a mediação alude sempre ao movimento info-comunicacional. 

Talvez os estudantes não tivessem a dimensão que os ganhos colaterais estavam 

acontecendo em paralelo ao caminhar da narrativa. As engrenagens cognitivas dos jogadores 

estavam trabalhando em um nível infra perceptivo, sedimentando aprendizados que em um 

primeiro olhar estava implícito à percepção dos estudantes. 

Em um áudio game no qual o foco é vivenciar uma estória que devem ser tomadas 

decisões para dar prosseguimento ao enredo, elementos como coordenação motora, 

conhecimento de escrita, organização das palavras, intertextualidades e interpretação de texto; 

são conhecimentos tangenciais ao foco principal do áudio game, mas que não deixam de 

serem mediados. 
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O que mostra que os áudios games medeiam a informação pedagógica em vários 

níveis, fazendo com que esses saberes sejam transmitidos aos estudantes de forma colateral, 

um ganho agregado ao ato de aprender com diversão. 

Mesmo não sendo amplamente usado como ferramenta de mediação da informação ou 

como aliado em metodologias alternativas pelos professores entrevistados, podemos aferir 

que os áudio games do DosVox têm uma potencialidade para ser uma opção que deve ser 

considerada para promover a mediação da informação de maneira inclusiva e com 

acessibilidade. 

Em alguns instantes de conversa com professores e na exposição do instrumento, foi 

esclarecedor e salutar apresentar a ferramenta de uma maneira inovadora, para além de apenas 

uma aplicação de lazer do sistema DosVox. 

Como sublinhado anteriormente, o posicionamento da ferramenta dos áudio games 

fora do contexto meramente de diversão e aplicado a um momento de aprendizagem, foi 

extraordinário. Mas não estamos argumentando que não se pode haver aprendizado com 

diversão, ao contrário, advogamos pelo paralelismo e complemento entre estas duas frentes. 

O DosVox é uma ferramenta gratuita e acessível, do ponto de vista operacional, não 

existem dificuldades obliquas para sua instalação e seu uso.  Portanto seria interessante que 

professores que possuem o desafio de mediar a informação para estudantes com deficiência 

visual se fizessem valer da possibilidade de conhecer o sistema e suas potencialidades. 

Para alguns usuários e talvez para algumas pessoas que não entendem o propósito do 

utilitário, aleguem que ele está obsoleto ou estagnado, mas é de extrema importância que mais 

pessoas possam conhecer e usar o software, pois dessa maneira, mais sugestões serão 

encaminhadas ao grupo de pesquisa e mais melhorias serão feitas na plataforma. 
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10 CONCLUSÃO 

 

A questão do áudio para a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência visual 

é determinante para a apreensão de conteúdos informacionais. Existem deficientes que não 

escrevem e nem leem em Braille, dessa maneira fica impossível que sem o áudio algumas 

informações possam ser internalizadas ou transmitidas para esses sujeitos. Sem equipamentos 

de transporte e armazenamento de sons o deficiente visual tende ao ostracismo intelectual, 

repetindo informações orais que muitas vezes não podem ser provadas, investigadas e tão 

pouco mensuradas. 

Como um cego poderia estudar dependendo apenas do Braille? Seria possível sim, 

mas muito mais complicado do ponto de vista da sociedade da informação, na qual se 

veiculam e recuperam metadados, armazenam conteúdos em formato digital, envia e 

reenviam-se e-mails, compartilham-se postagens, hiperlinks e editam-se memes. A Ciência da 

informação nos mostra maneiras de gerir nossas informações em função dos bolsões de 

trilhas, ilhas e redes informacionais e as qualidades mutantes de cada uma delas, mas a CI não 

apresenta a fórmula para as pessoas “serem felizes” superando seus problemas 

informacionais, nem mesmo esse é um dos objetivos dela. 

O que é preocupante é a necessidade de saber tudo, em todo lugar e em tempo real; se 

usando fibra ótica e a mais larga das bandas de internet, isso é uma tarefa humanamente 

impossível, imagine em Braille. 

Mas a escrita Braille é a principal forma do deficiente visual ter compreensão 

cognitiva do elemento cultural de sua escrita, existem partes do cérebro que são ativadas 

apenas com o exercício da escrita e da leitura em Braille, usando a reglete e o punção, essas 

partes fazem uma verdadeira ginástica neural para fortalecer sinapses que ao mesmo tempo 

evocam atividades táteis, cognitivas e lógicas, para a redação de um texto neste código. 

Ainda sim é melhor termos alternativas em nosso leque de possibilidades, para a 

produção de um documento em Braille é necessário um movimento incomum e que grandes 

centros informacionais e escolas regulares ainda não estão preparados para desempenhar com 

rapidez, ou seja, o aluno será prejudicado no acompanhamento das disciplinas em relação aos 

outros estudantes. 

Certamente devemos quebrar esse círculo, no qual os deficientes não são incluídos 

pelo fato de que ambientes de ensino, por exemplo, não estarem preparados e por conseguinte 

os ambientes citados, não se adequam porque não têm demanda. 
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Porém devemos ponderar se vale à pena forçar a entrada dos deficientes em ambientes 

de ensino sob pena de o sujeito não acompanhar os demais estudantes, mas que fique claro 

que o problema não está de forma alguma nos deficientes, pois estes têm as mesmas 

condições intelectuais de qualquer estudante, mas o questionamento pode ser considerado 

uma provocação as instituições que são e estão despreparadas para receberem pessoas com 

peculiaridades sensitivas. 

Para que hajam ambientes cada vez mais profícuos para o desenvolvimento das 

pessoas com deficiências é primordial a participação do profissional da informação como 

mediador, não apenas para atuar operando seus conhecimentos gerais, mas trabalhando para 

garantir a inclusão desses sujeitos.  

O principal objetivo dessa pesquisa é apresentar os áudio games do DosVox como 

uma ferramenta que têm um potencial enorme diante de ser um instrumento aliado dos 

professores no sentido de fazerem parte de alternativas de metodologia para mediar a 

informação para estudantes com deficiências visuais.  

Foi feito um passeio pelos aspectos referentes à mediação da informação, bem como 

teorias que endossam a hipótese de que a ferramenta pode cumprir com maestria a função de 

promover e evocar nos estudantes associações profícuas para o ambiente de aprendizagem, 

servindo como elemento sinérgico ao plano de ensino do professor. 

Ratificando a principal vantagem do uso dos áudio games que se faz quando 

proporciona aos alunos com deficiências visuais o poder de apreenderem informação de 

forma acessível, de forma lúdica e de forma colateral aos métodos cristalizados que afastavam 

mais que ensinavam. 

O trabalho para que estes usuários tenham desenvoltura nos ambientes referentes aos 

conteúdos informacionais, confere ao profissional ampliação dos valores referentes à empatia, 

criatividade, presteza, cooperação e dessa forma provocar o sucesso no que tange ao 

movimento de buscar e se apropriar da informação. 

O conjunto de conhecimentos, saberes e competências que permeiam a mediação da 

informação e o relacionamento entre os deficientes visuais, as tecnologias e a sociedade vem 

sendo modificado nas últimas décadas, mas é patente que esta interação de inserção nas trilhas 

informacionais exige uma relação de letramento informacional e midiático, proporcionando 

autonomia e direcionamento para práticas informacionais gradativamente desenvolvidas, 

apresentando soluções que os usuários com deficiência visual na prática já possuíam, mas 

precisavam de condições para exercitá-las. 
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Para as pessoas com deficiência visual essa midiatização, interação e mediação são 

sinais de um leque de possibilidades, mais do que chance de pegar carona no 

desenvolvimento, torna essa participação possível. 

Aqui eu peço novamente permissão ao leitor para me expressar em primeira pessoa. 

Durante todo o andamento da pesquisa eu tentei fugir do estereótipo de ser um estudo relativo 

á militância da Acessibilidade. Por muitas vezes expliquei que o trabalho não era somente 

sobre acessibilidade, como de fato não é, mas falava isso de forma a tentar fugir de um 

atributo de rótulo, quando na verdade essa necessidade é sintomática e apresenta uma certa 

resistência para algumas pessoas compreenderem a importância da Acessibilidade para os 

indivíduos com deficiência e principalmente para a manutenção de uma sociedade empática e 

ética.  

É a função de todo estudo, em primeiro lugar, respeitar as inclinações culturais dos 

sujeitos e entender que ninguém está sozinho no mundo, pois o locus da mediação da 

informação é o planeta, nessa bola azul cheia de oxigênio e algumas ilhas, tudo está ligado 

culturalmente ou biologicamente e quando não, ligados de ambas as formas. Portanto não há 

sentido algum em tentar ser aquela andorinha que voa solitária, que nós já sabemos que não 

faz verão. 

Essa pesquisa é inteira e profundamente cravada sobre a égide da mediação da 

informação para pessoas com deficiências visuais, fala sobre inclusão e fala sobre 

acessibilidade sim, não como um peso, mas pelos olhos falhos de um deficiente lúcido o 

suficiente para entender que na Era das Complexidades, não faz o menor sentido querer ter 

certeza absoluta de algo. 

Termino esta pesquisa sabendo que a conclusão, assim como a mediação da 

informação, supre e responde questões pontuais e momentâneas, gerando em seguida novas 

indagações, novas reflexões e novas interações. De modo que outros tijolos são alinhados 

para que se construam não pontes, mas passarelas que possam unir muito mais que nos ligar. 

Temos que ter em mente que nenhuma pesquisa termina em suas conclusões, mas este 

“fim” é necessário como um rito de passagem para alçarmos novos voos e empreender novas 

visadas científicas. 

 

 

 

 

 



140 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9241-11:Requisitos 
Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores: Parte 11: Orientações sobre 
Usabilidade. Rio de Janeiro, 2002.  
 
______. NBR ISO/IEC 9126-1: Engenharia de Software: Qualidade de Produto: Parte 1: 
Modelo de qualidade. Rio de Janeiro, 2003.  
  
ACESSIBILIDADE BRASIL. O que é acessibilidade. 2012. Disponível em: 
<http://www.acessobrasil.org.br/index.php?itemid=45>. Acesso em: 20 set. 2016.  
 
ALEXANDRE, C.; SABBATINI, M. A contribuição dos jogos digitais nos processos de 
aprendizagem. In: SIMPÓSIO HIPERTEXTO E TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO, 5.; 
Colóquio Internacional de Educação com Tecnologias, 1., 2013, Recife. Anais eletrônicos... 
Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2013. p. 1-18. Disponível em: 
<http://nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-
2013/A%20contribui%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Jogos%20Digitais%20nos%20process
os%20de%20aprendizagem.pdf> Acesso em: 26 out. 2017. 
 
ALMEIDA JÚNIOR, O. F. Mediação da informação e múltiplas linguagens. Tendências da 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, Brasília, v. 2, n. 1, p. 89-103, jan./dez. 
2009. 
 
ALMEIDA JÚNIOR, O. F. Mediação da informação: um conceito atualizado. In: 
BORTOLIN, Sueli; SANTOS NETO, João Arlindo dos; SILVA, Rovilson José da 
(Org.). Mediação oral da informação e da leitura. Londrina: ABECIN, 2015.  
  
AMARAL, L. A. Pensar a diferença/deficiência. Corde: Brasília, 1994.  
  
AMIRALIAN, M. L. T. M. O psicólogo e a pessoa com deficiência. In: BECKER, E. et al. 
Deficiência: alternativas de intervenção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. 
 
ALVES, L. Relações entre os jogos digitais e aprendizagem: delineando percurso. Revista 
Educação, Formação & Tecnologia. Portugal, v.1, n.2, p. 3-10, Nov. 2008. 
 
ARAÚJO, C. A. V. Abordagem interacionista de estudos de usuários da informação. Ponto 
de Acesso, v. 4, n. 2, p. 2-32, 2010. 
 
______. A Ciência da Informação como ciência social. Ciência da Informação, Brasília, v. 
32, n. 3, p. 21-27, set./dez. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ci/v32n3/19020.pdf> Acesso em 26 out.2017. 
 
ARAÚJO, M. C. C.; FAÇANHA, A. R.; DARIN, T. G. R. Um estudo das recomendações de 
acessibilidade para audiogames móveis. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES E 
ENTRETENIMENTO DIGITAL, 14., 2015, Teresina. Proceedings... Porto Alegre: 
Sociedade Brasileira de Computação, 2015. p. 610-617. Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/287521036_Um_Estudo_das_Recomendacoes_de
_Acessibilidade_para_Audiogames_Moveis> Acesso em: 26 out. 2017. 



141 

 

 
ARAÚJO, M. C. C. Um modelo de audiogame móvel acessível e customizável para 
práticas ortográficas com o Braille. 2016. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Computação) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. 
 
ARISTÓTELES. A política. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1988. 
 
BARRETO, Aldo de Albuquerque. As tecnoutopias do saber: redes interligando o 
conhecimento. DataGramaZero, 2005, vol. 6, n. 6. Disponivel em: 
http://eprints.rclis.org/17652/ Acess0o em: 28 ot 2017. 
  
BARRETO, B. C. O áudio no mundo dos games. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE GAMES 
E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 12., 2013, São Paulo. Proceedings... Porto Alegre: 
Sociedade Brasileira de Computação, 2013. p. 475-483. Disponível em: 
<http://www.sbgames.org/sbgames2013/proceedings/artedesign/58-dt-paper.pdf> Acesso em: 
28 out. 2017. 
 
BELMONTE, L. T. El professor mediador del aprendizaje. Chile: Arrayán, 2007. 
 
BELLUZZO, R. C. B. Construção de mapas: desenvolvendo competências em informação e 
comunicação. 2. ed. rev. e ampl. Bauru: Cá Entre Nós, 2007. 
 
BOURDIEU, P. (Coord.). A miséria do mundo. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
______. Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 
de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, 
de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção 
da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 02 dez. 
2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004- 
2006/2004/decreto/d5296.htm> Acesso em: 19 fev. 2016. 
 
BROOKES, B. C. The foundations of information science. Part I. Philosophical aspects. 
Information Scientist, v. 2, n. 3-4, p. 125-133, 1980. 
 
BUSH, Vr. As we may think. The Atlantic Monthly, Boston, v. 176, n. 1, p. 101-108, 1945. 
Disponível em: <http://www.ps.uni-saarland.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml>. Acesso 
em: 29 abr. 2016. 
 
CAILLOIS, R. Os Jogos e os Homens. Lisboa: Cotovia, 1990. 
 
CAMPBELL, J. O herói de mil faces. São Paulo: Pensamento, 2001.  
 
CAPURRO, R. Epistemologia e Ciência da informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 5., 2003, Belo Horizonte. Anais 
eletrônicos... Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2003. Disponível em: 
<http://www.capurro.de/enancib_p.htm>. Acesso em: 06 jan. 2017. 
 
CARDOSO, G. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines notícias. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2007. 



142 

 

 
CAREY, B. Como aprendemos. São Paulo: Elsevier, 2015. 
 
CARROL, T. Cegueira: o que ela é, o que faz e como conviver com ela. São Paulo: 
Ministério da Educação, 1968. 
 
CARVALHO-FREITAS, M. N.; MARQUES, A. L.. Construção e validação de instrumentos 
de avaliação da gestão da diversidade: a inserção no trabalho de pessoas com deficiência. In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 30., Salvador. Anais... Rio de Janeiro: Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 2006. 
 
CARVALHO-FREITAS; M. N.; MARQUES, A. L. A diversidade através da história: a 
inserção no trabalho de pessoas com deficiência. Organizações & Sociedade, v.14, n. 41, 
abr./jun., 2007. Disponível em: 
<https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes/article/view/10881> Acesso em: 25 jun. 2018. 
 
CARVALHO SILVA, J. L.; SILVA, A. S. R. A mediação da informação como prática 
pedagógica no contexto da biblioteca escolar: algumas considerações. Biblioteca Escolar em 
Revista, Ribeirão Preto, v. 1, n. 2, p. 1-30, 2012. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.11606/issn.2238-5894.berev.2012.106561> Acesso em: 25 out. 2017. 
 
CAVALCANTE, L. Da leitura de mundo a leitura da palavra: a mediação da 
informação social à luz das teorias de paulo freire. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFROMAÇÃO, 17., 2016, Salvador. Anais... Salvador: 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação; Universidade 
Federal da Bahia, 2016. 1 CD-ROM. 
 
CHION, M. Audio-Vision: Sound on Screen. New York: Columbia University Press, 1994.  
 
COSTA, F. M. O som no cinema brasileiro. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. 
 
______. Os caminhos dos usos dos silêncios (ou a lembrança que não passa de John Cage). 
Revista Ciberlegenda – Estação Transmídia. Rio de Janeiro, n. 24. 2011. Disponível em: 
<http://www.proppi.uff.br/ciberlegenda/os-caminhos-dos-usos-dos-sil%C3%AAncios>. 
Acesso em: 26 de jul. 2011. 
 
CRAWFORD, C. The Art of Digital Game Design. Vancouver: Washington State 
University, 1982. 
 
DIAS, C. Usabilidade na Web: criando portais mais acessíveis. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta 
books, 2007. 
 
DINIZ, D. O que é deficiência. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. 
 
DINIZ, D.; BARBOSA, L.; SANTOS, W. R.. Deficiência, Direitos Humanos e Justiça. SUR 
– Revista Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, v. 6, n. 11, p. p. 65-77, dez. 2009. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/en_04.pdf>Acesso em: 25 out. 2017. 
 



143 

 

DUNCAN, B. Media Literacy: Essential Survival Skills for the New Millennium. School 
Libraries in Canada, v. 25, n. 4, p. 31–34. 2009.  Disponível em: 
<http://www.cla.ca/casl/slic/254medialiteracy.html>. Acesso em: 10 abr. 2017. 
 
FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS. Deficiência Visual. [2011]. Disponível 
em: < http://www.fundacaodorina.org.br/deficiencia-visual/> Acesso em: 13 jan. 2017. 
 
FARIAS, M. G. G. Análise da produção, implementação e avaliação de um modelo de 
mediação da informação no contexto de uma comunidade urbana. 283 f. 2014. Tese 
(Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciência 
da Informação, Salvador, 2014.  
 
______. Mediação em múltiplas abordagens. Informação & Informação, Londrina, v. 19, n. 
2, p. 138 - 170, mai/ago. 2014. 
 
______. A informação como potencializadora da autonomia e da integração social. 
TransInformação, Campinas, v. 28, n. 3, p. 323-336, set./dez. 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1590/2318-08892016000300007> Acesso em: 25 out. 2017. 
 
FARIAS, G. B. Competência Informacional e Midiática no Ensino de Biblioteconomia: 
Apontamentos para o Contexto Brasileiro. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação. São Paulo, v. 13, n. especial, p. 111-135, jan./jul. 2017. Disponível em: 
<https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/665> Acesso em 26 jun. 2018. 
 
FREIRE, P. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  
 
______. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2005. 
 
FRASCA, G. Videogames of the Oppressed: Videogames as a Means for Critical Thinking 
and Debate. Master's. 2001. 118 f. Dissertação (Master of Information Design and 
Technology) - Georgia Institute of Technology, Atlanta, 2001. Disponível em: 
<http://www.ludology.org/articles/thesis/FrascaThesisVideogames.pdf> Acesso em: 14 jun. 
2017. 
 
FROHMANN, B. O caráter social, material e público da informação. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFROMAÇÃO, 7., 2006, Marília. Anais... 
Marília: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2006. 
1 CD-ROM. 
 
GALLAGHER, H. G. “Slapping up spastics”: the persistence of social attitudes toward 
people with disabilities. Law & Medicine, v. 10, n. 4, Spring 1995. 
 
GALLO, N. S. A narrativa do jogo na hipermídia: a interatividade como possibilidade 
comunicacional. 2002. 257 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em: 
<https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/5102> Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: 
Palgrave; Macmillan, 2003. 
 



144 

 

GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989. 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas da pesquisa social. 2.ed. Atlas: São Paulo, 1989. 
 
GIRÃO, I. P. T. Audio games: do silêncio ao entretenimento. 2014. 58 f. Monografia 
(Graduação em Biblioteconomia) – Departamento de Ciências da Informação, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 
 
GOFFMAN, E. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. [S.l.]: 
Coletivo Sabotagem, 2004. 
 
GOMES, H. F. A dimensão dialógica, estética, formativa e ética da mediação da informação. 
Informação & Informação. Londrina, v. 19, n. 2, p. 46-59, maio/ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/19994/pdf_30> Acesso 
em: 19 mar. 2016. 
 
GOMES, H. F.; SANTOS, R. R. Bibliotecas universitárias e a mediação da informação no 
ambiente virtual: informações, atividades e recursos de comunicação disponíveis em sites. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 10., 2009, 
João Pessoa. Anais... João Pessoa: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, 2009. 18 p. 
 
GOMES, R. Narratologia & Ludologia: um novo round. In: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON 
GAMES AND DIGITAL ENTERTAINMENT, 8., 2009, Rio de Janeiro. Anais eletrônicos… 
Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2009. p. 181-189. Disponível em: 
<http://www.sbgames.org/papers/sbgames09/culture/full/cult21_09.pdf> Acesso em: 26 out. 
2017. 
 
GOSCIOLA, V. Narrativa Transmídia: a presença de sistemas de narrativas integradas e 
complementares na comunicação e na educação. In: ENCONTRO NACIONAL DE 
HIPERTEXTO E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, 4., 2011, Sorocaba. Anais... Recife: 
Associação Brasileira de Estudos de Hipertexto e Tecnologia Educacional, 2011. 9 p.  
 
HARARI, Y. N. Sapiens: uma breve história da humanidade. Porto Alegre: L&PM Editores, 
2015. 
 
HENKLAIN, M. H. O.; TANAKA, E. D. O. Condições dificultadoras da inserção profissional 
de pessoas com deficiência e intervenções preliminares numa empresa londrinense: um relato 
de experiência. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES 
EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, 7., 2011, Londrina. Anais eletrônicos... São Carlos: 
Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, 2011. p. 3913-3925. 
Disponível em: 
<https://www.researchgate.net/publication/236336078_Condicoes_dificultadoras_da_insercao
_profissional_de_pessoas_com_deficiencia_e_intervencoes_preliminares_numa_empresa_lon
drinense_um_relato_de_experiencia> Acesso em: 26 out. 2017. 
 
HUIZINGA, J. Homo Ludens. Perspectiva: São Paulo, 1999. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE e CORDE abrem 
encontro internacional de estatísticas sobre pessoas com deficiência. 2000. Disponível em: 



145 

 

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php? 
id_noticia=438&id_pagina=1>. Acesso em: 3 ago. 2016. 
 
JENKINS, H. Game Design as Narrative Architecture. In: WARDRIP-FRUIN, N.; 
HARRIGAN, P. (eds.). First Person: New Media as Story, Performace and Game. 
Cambridge, MA; London, England: The MIT Press, 2004. 
 
JUUL, J. Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Cambridge, 
MA; London, England.: The MIT Press, 2005. 
KAHNEMAN, D. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.  
 
LACASA, P.; MÉNDEZ, L.; MARTÍNEZ, R. Bringing Commercial Games into the 
Classroom. Computers and Composition, v. 25, n. 3, p. 341–358, jan. 2008. 
 
LANE, H. Construction of deafness. In: DAVIS, L. The disability studies reader. Nova 
Iorque: Routledge, 1997. p. 153-171. 
 
LE COADIC, Y. F. A Ciência da Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996.  
 
LIMA, L. S. A produção de subjetividade nos jogos eletrônicos. 2011. 86 f. Dissertação 
(Mestrado em Mídias Digitais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2011. Disponível em: < https://tede2.pucsp.br/handle/handle/18077> Acesso em: 25 jun. 
2018. 
 
MANSAN, J. A. Hefestos e os heróis secretos da Grécia Antiga. [S. l.: s. n.], [2004]. cap. 3. 
Disponível em: <http://historiografia.vilabol.uol.com.br>. Acesso em: 11 dez. 2016. 
 
MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Zahar, 2002. 
 
MARTI N, George R. R. A guerra dos tronos: crônicas de gelo e fogo. Rio de Janeiro: Leya 
Brasil, 2010. 
 
MASINI, E. F. S. O perceber e o relacionar-se do deficiente visual: orientando professores 
especializados. Brasília: Ministério da Ação Social; Corde, 1994. 
 
MCGONIGAL, J. A realidade em jogo: por que os games nos tornam melhores e como eles 
podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: Bestseller, 2012. 
 
MEIRA, L. PINHEIRO, M. Inovação na Escola. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E 
ENTRETENIMENTO DIGITAL, 9., Brasília. Proceedings... Porto Alegre: Sociedade 
Brasileira de Computação, 2012. Disponível em 
<http://www.inovaeduca.com.br/images/opiniao/arquivos/Inovacao_na_escola.pdf>. Acesso 
em: 26 jun. 2018. 
 
MENEGUETTE, L. C. Dead Space: estudo de caso e reflexões sobre áudio dinâmico. In: 
SEMINÁRIO DE GAMES, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA, 4., 2011, Novo Hamburgo. 
Anais eletrônicos... Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2011. p. 1-22. Disponível em: 
<http://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/46720.pdf> Acesso em: 26 out. 2017.  
 



146 

 

MEUNIER, M. Nova mitologia clássica: a legenda dourada. 2. ed. São Paulo: IBRASA, 
1976. 
 
MORAES, M. B. As transformações dos processos de mediação da informação nos 
currículos de formação do bibliotecário brasileiro no contexto da Sociedade da 
Informação. 2011. 201 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Disponível em: 
<www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27151/tde-15022013-094606/>. Acesso em 10 abr. 
2016.  
 
NIELSEN, J. Usability Engeneering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993. 
 
OMOTE, S. Deficiência e Não-Deficiência: Recortes do Mesmo Tecido. Revista Brasileira 
de Educação Especial, Piracicaba, v. 1, n. 2, p. 65-73, 1994.  
 
______. Deficiência: da diferença ao desvio. In: MANZINI, E. J.; BRANCATTI, P. R. (Org.). 
Educação Especial e Estigma. Marília: NAC Publicações, 1999. v. 1, p. 3-21. 
 
______. Diversidade, educação e sociedade inclusiva. In: OLIVEIRA, A. A. S.; OMOTE, S.; 
GIROTO, C. R. M. (Org.). Inclusão escolar: as contribuições da educação especial. 
Marília: Fundep, 2008. p. 15-32. 
 
ORTIZ, R. Introdução: a procura de uma sociologia da prática. In: ORTIZ, R. (Org.). Pierre 
Bourdieu: sociologia. São Paulo: Ática, 1983. p.7-36. 
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração dos direitos das pessoas 
deficientes. [Nova Iorque], 1975. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf> Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
______. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. [Nova Iorque], 2006. 
Disponível em: <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/joomla/destaques-acessibilidade/124-
convencao-da-onu-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia> Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
ORTEGA, C. D. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e Ciência da 
Informação. Datagramazero: Revista de Ciência da Informação, Rio de Janeiro, v. 5, n. 5, 
out. 2016.  
 
PASSERINO, L. M.; MONTARDO, S. P. Inclusão social via acessibilidade digital: proposta 
de inclusão digital para pessoas com necessidades especiais. E-Compós, Brasília, v. 8, 18 p., 
2007. Disponível em: < http://www.e-compos.org.br/e-compos/article/view/144/145> Acesso 
em: 25 jun. 2018. 
 
PERROTTI, E.; PIERUCCINI, I. Infoeducação: saberes e fazeres da contemporaneidade. In: 
LARA, M. L. G.; FUJINO, A.; NORONHA, D. P. (Org.). Informação e 
contemporaneidade: perspectivas. Recife: Néctar, 2007. p.47-96. 
 
PIERUCCINI, I. Ordem informacional dialógica: mediação como apropriação da informação. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 8., 2007, 
Salvador. Anais eletrônicos... Salvador: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 



147 

 

em Ciência da Informação, 2007. p. 1-15. Disponível em: 
<http://www.enancib.ppgci.ufba.br/artigos/GT3--159.pdf> Acesso em: 26 out. 2017. 
 
PRENSKY, M. A aprendizagem baseada em jogos digitais. São Paulo: Editora do SENAC, 
2012. 
 
QSP CONSULTORIA DE MARKETING. Entrevista em Profundidade. [2016?]. 
Documento online. Disponível em: <http://www.qspmarketing.pt/research-
tecnicas/entrevistas-em-profundidade/>. Acesso em 13 nov. 2017 
 
RENDÓN-ROJAS,  M. A. Epistemologia da Ciência da Informação: objeto de estudo  
e principais categorias. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, 
Ribeirão Preto, v. 3, n. 1, p. 3-14, jan./jun. 2012. Disponível em: 
<http://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42365/46036> Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
RODRÍGUEZ, A. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São Paulo: Editora Senac, 
2006. 
 
SAKS, O. Alucinações musicais: relatos sobre a música e o cérebro. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 
 
SANTAELLA, L. Matrizes da Linguagem e Pensamento: Sonora Visual Verbal, São Paulo: 
Iluminuras/Fapesp. 2001. 
 
SASSAKI, R. K. Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.  
 
SACKS, O. Um antropólogo em Marte: sete histórias paradoxais. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007. 
 
SARACEVIC, T. Ciência da Informação: origem, evolução e relações. Perspectivas em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 42-62, jan./jun. 1996. Disponível em: 
<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/235> Acesso em: 26 jun. 
2018. 
 
SCHAFER, R. M. O ouvido pensante. São Paulo: Editora da UNESP, 1991. 
 
SHECHTMAN, S. Mediação pedagógica em ambientes virtuais de aprendizagem a partir 
da complexidade e do pensamento ecossistêmico. 2009. 176 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. Disponível em: 
<https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/123456789/925> Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
SHERA, J. H.; CLEVELAND, D. B. History and foundations of information science. Annual 
Review of Information Science and Technology, Washington, v.2, p. 249-275, 1967. 
 
SHUM, L. R. Topologia sonora(s) no(s) game(s). 2008. 243 f. Tese (Doutorado em 
Comunicação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível 
em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5155> Acesso em: 26 jun. 2018 
 
______. Funções e aplicações do som na comunicação audiovisual. In: Encontro da União 
Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, 2., 2008, Bauru. 



148 

 

Anais eletrônicos... Aracaju: União Latina de Economia Política da Informação, da 
Comunicação e da Cultura, 2008. p. 1128-1147. Disponível em: 
<http://www.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/eventos/ulepicc2008/anais/2008_Ulepicc_1128-
1147.pdf> Acesso em: 25 out. 2017. 
 
SCHUYTEMA, P. Design de games: uma abordagem prática. São Paulo, Cengage Learning, 
2008. 
 
SOUZA, J. B. G. Procedimentos de trabalho na captação de som direto nos longas-
metragens brasileiros Contra todos e Antônia: a técnica e o espaço criativo. 2010. 196 f. 
Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-02062011-
111819/pt-br.php> Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
THOMAS, C. Disability theory: key ideas, issues and thinkers. In: BARNES, C.; OLIVER, 
M.; BARTON, L. (Ed.). Disability studies today. Polity Press, Cambridge, 2002. p. 38-57. 
 
TORRES, E. F.; MAZZONI, A. A.; ALVES, J. B. M. A acessibilidade à informação no 
espaço digital. Ciência da Informação, Brasília, v. 31, n. 3, p. 83-91, set./dez. 2002. 
Disponível em: <http://ref.scielo.org/zwr8tr> Acesso em: 25 out. 2017. 
 
UNION OF THE PHYSICALLY IMPAIRED AGAINST SEGREGATION. Fundamental 
principles of disability. Londres, 1975. Disponível em: < https://disability-
studies.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/40/library/UPIAS-fundamental-principles.pdf> 
Acesso em: 26 jun. 2018. 
 
VARELA, A. V.; BARBOSA, M. L. A.; FARIAS, M. G. G. Mediação em múltiplas 
abordagens. Informação & Informação, Londrina, v. 19, n. 2, p. 138 - 170, maio/ago. 2014. 
Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/19998/pdf_23> Acesso 
em: 28 out. 2017. 
 
VARELA, A. V.; BARBOSA, M. L. A.; FARIAS, M. G. G. Saberes e competências na 
formação do bibliotecário: construindo um perfil profissional baseado na interação, 
sensibilidade e autonomia. In: ALVES, F. M. M.; CORREA, E. C. D.; LUCAS, E. R. O 
(Org.). Competência em informação: políticas públicas, teoria e prática. Salvador: Edufba, 
2016. p. 199-234. Disponível em: < http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/22598> Acesso em: 
16 nov. 2017. 
 
VLOGER, C. A Jornada do Escritor. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1998. 
 
VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
 
______. A construção do pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1984. 
 
WERSIG, G. Information Science: the study of postmodern knowledge usage. Information 
Processing & Management, [S.l.], v. 29, n. 2, p. 229-239, 1993. 
 



149 

 

ZAGAL, J. P. Ludoliteracy:  defining, understanding and supporting games education. 
Pittsburgh: ETC Press, 2010. 
 

 

 

 


