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RESUMO 

 

O presente artigo consiste em um registro de experiência da aplicação de um produto 

educacional, elaborado para cumprir a etapa final do Programa de Mestrado em 

Educação Profissional e Tecnológica no IFRJ- PROFEPT. Projeto este cujo objetivo 

foi a criação de uma exposição artística voltada inicialmente para pessoas com 

deficiência visual inseridas no mercado de trabalho e/ou profissionais do ramo, com 

formação técnica por meio de pinturas de episódios específicos da História do trabalho 

no Brasil adaptadas para o público-alvo, com uma perspectiva crítica sobre práticas 

laborais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a fim de pontuar os obstáculos 

empregatícios para o grupo apontado sob a hipótese de que, através da arte, 

despertar-se-iam a consciência e/ou criticidade de pessoas com deficiência visual 

quanto à histórica exclusão das mesmas no mercado de trabalho nacional. Por meio 

da pesquisa-ação, o produto consistiu em uma exposição realizada de forma remota, 

por conta do isolamento social da COVID-19, utilizando um único recurso de 

acessibilidade, a audiodescrição, e visou suscitar reflexões críticas sobre a ausência 

de pessoas com deficiência visual em memórias históricas pontuais sobre o trabalho, 

presentes no elenco das imagens selecionadas. A partir da gravação da exposição 

realizada em plataforma digital Google Meet, obtiveram-se dados de análise que nos 

remeteram a uma resposta próxima à expectativa hipótese apresentada. Felizmente, 

entendemos que a aplicação do produto nos trouxe um retorno bem satisfatório, 

considerando as dificuldades de se desenvolver pesquisa em tempos de quarentena. 

A execução do projeto se deu com um único público-alvo; a saber: os discentes cegos 

e com baixa visão, do curso técnico em Artesanato Integrado à Educação de Jovens 

e Adultos (Proeja), com habilitação em Artesão Ceramista; Artesão Escultor; Artesão 

em Serigrafia, curso este criado no ano de 2019, no Instituto Benjamim Constant, RJ. 

 

Palavras-chave: Memórias sobre Trabalho. Pessoas com deficiência visual. Arte. 

Acessibilidade. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This article consists of a report on the application of an educational product created to 

perform the last stage of a project for the Technological Professional and Educational 

Master’s Program held at the Federal Institute of Rio de Janeiro (IFRJ). The research 

aim, whose target public was made of visually deficient people with working 

qualification or under professional qualification, was to hold an exhibit with paintings 

adapted to the appointed group highlighting critically portrayed specific historical 

episodes of Brazilian History on working practices based on Technological 

Professional Education Theory (EPT). Being so, the project aimed at focusing on 

particular working obstacles visually deficient people have constantly faced, hoping 

that, by means of art, the target public might broaden or awaken their critical perception 

on the historical exclusion that the blind has undergone in Brazil as far as the labor 

market is concerned. Through an action research and due to the lockdown in face of 

the COVID-19 pandemics, the product turned out to be a remote display having the 

audio description as the sole accessibility tool and it was meant to trigger critical 

musings on the absence of visually deficient people in the selected pictures about 

laboring practices at different episodes of Brazilian History. The research data collected 

by Google Meet recordings led me to a conclusion very close to the hypothesis, despite 

the incontestable technological interferences resultative from the online format 

suggested for the product application. Fortunately, I comprehend the whole project 

achieved a quite satisfactory feedback, considering the hindrances for a researcher 

over the lockdown period.  The project was carried out with a sole target public; namely, 

blind and short-sighted students from the Handcrafting and Serigraphy Course 

registered in the Youth and Adults Program (Proeja), created in 2019 and held at 

Benjamim Constant Institute (IBC), Rio de Janeiro City, Rio de Janeiro, Brazil. 

  

Keywords: Labor History. Visually deficient people. Art. Accessibility. 
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APRESENTAÇÃO 

Tendo em vista a falta de inclusão social no Brasil, consideremos que fazer e 

consumir cultura acessível em nossa sociedade ainda seja uma prática insipiente. De 

modo geral, uma exposição de arte visual, uma palestra, ou filme, não são acessíveis 

para deficientes auditivos e visuais, sem intérprete de libras, legenda ou 

audiodescrição. Isso, sem falar de pessoas com deficiência motora e cognitiva. Por 

isso, é preciso potencializar a prática de inclusão, atendendo às idiossincrasias de 

públicos-alvo específicos de forma ostensiva, sendo imprescindível criar produtos 

educacionais que intensifiquem reflexões sobre um passado de negação às pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho, quais as condições para este trabalhador em 

particular no presente, e que medidas podem (ou devem) ser tomadas para melhorias 

em questões laborais associadas a deficientes visuais (dentre outros) futuramente. 

Professora do Bacharelado em Produção Cultural no IFRJ/Nilópolis, a autora 

deste texto criou a disciplina optativa Acessibilidade Cultural para o curso em questão 

no ano de 2015, e um dos produtos criados na disciplina foi a “Sala físico-sensorial – 

Se fosse ao contrário?”, já performado em 4 edições, consistindo em dois circuitos de 

atividades. No primeiro, os visitantes, experimentam atividades cotidianas, porém 

seus corpos são adaptados para terem temporariamente algum tipo de limitação 

(visual total e parcial, física, motora e auditiva). No segundo circuito, os visitantes têm 

acesso a uma exposição multimídia com recursos de acessibilidade, composta por 

fotografias com legendas em braile, reprodução de quadros com texturas e aromas, 

vídeos com legendas, audiodescrição, janela de libras e catálogos de exposições 

comuns e/ou impressos em braile sobre a produção artística com acessibilidade. 

Destacamos que a exposição fotográfica deste projeto objetiva fortalecer o 

protagonismo das pessoas com deficiência, trabalhadores da área cultural, bem como 

os equipamentos culturais adaptados para este público. Na última edição da sala, no 

ano de 2019, demos maior destaque à especificidade da visão, pois a mesma 

impactara mais o público nas edições anteriores. Cabe ressaltar dois pontos: que a 

inserção da disciplina no bacharelado visa à possibilidade de uma formação mais 

humana de futuros produtores culturais, e a resposta imediata de sensibilização do 

público em relação ao silenciamento e invisibilidade das pessoas com deficiência, 

fortaleceram mais a ideia de continuar pesquisando e criando possibilidades de 

capilarização sobre a temática em si. Ao apresentar uma releitura da obra de arte 

Lavrador de Café de Cândido Portinari com texturas e aromas ao orientador do 



 

 

mestrado, surgiu a ideia de uma exposição acessível como produto educacional. 

Vislumbramos a possibilidade de articular experiências pedagógicas diferenciadas 

para o corpo discente, no caso formado por pessoas com deficiência visual, que 

transcendesse ao espaço formal de aprendizagem e produzisse estratégias de 

acessibilidade caras à proposta de estudos em Mestrado Profissional em EPT. E, 

mediando a construção deste produto, procuramos estabelecer um diálogo com os 

embasamentos teóricos pertinentes à EPT, que promovessem a construção de um 

produto com foco na formação humana. Portanto, propusemos uma breve leitura dos 

marcos históricos e as delimitações legais e direitos relativos às pessoas com 

deficiência, tais como a Lei 8.213/91, conhecida como Lei de Cotas que prevê a 

inclusão da PCD no mercado de trabalho, e a Lei 13.146/15. Lei esta que institui a 

Inclusão da Pessoa com Deficiência, dentre outras. E, como arcabouço teórico das 

bases da EPT, concernente à formação crítica, integral e omnilateral, trouxemos 

Ramos (2008 e 2014), Frigortto et alii (2005), Neves e Pronko (2008), Saviani (2003), 

dialogando com as questões da pedagogia relacional tratada por Becker (2012), e 

com as estratégias pedagógicas apresentadas por Vygostky (1998) bem como Luckás 

(1978). Ao discursar sobre o caráter construtivista da pedagogia relacional e realçar o 

uso da arte como estratégia pedagógica crítica e reflexiva, os dois últimos teóricos 

conversam em consonância com Freire (2005), defensor de uma pedagogia 

humanística e libertadora. As autoras Sarraf (2015) e Kastrup (2018) também nos 

ajudaram a fomentar reflexões sobre a produção de espaços inclusivos. Dentro da 

abordagem arte - espaço de ensino - formação integral, igualmente incluímos 

reflexões de Ghon (2015) relativas aos espaços não formais e, para pensar a arte 

como instrumento de fonte histórica, tivemos, como embasamento, postulados de 

Pensavento (2003) e Canton (2015), autoras refletem sobre o potencial da arte na 

perspectiva da história. 

Como visto, os embasamentos teóricos postulam ou dialogam com as bases 

conceituais da EPT, principalmente no que tange às questões relativas a uma 

formação mais humana, integral e mais ampla, criou-se incialmente um projeto voltado 

para pessoas com deficiência visual em formação técnica, utilizando pinturas 

fotografias de episódios específicos da História do trabalho no Brasil adaptadas para 

o público-alvo, com uma perspectiva crítica sobre práticas laborais da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), a fim de pontuar os obstáculos empregatícios para 
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pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho sob a hipótese de que, através 

da arte, despertar-se-iam a consciência e/ou criticidade de pessoas com deficiência 

visual quanto à histórica exclusão das mesmas no mercado de trabalho nacional. Por 

meio da pesquisa-ação, o produto consistiu em uma exposição realizada de forma 

remota, por conta do isolamento social da COVID-19, utilizando um único recurso de 

acessibilidade, a audiodescrição, e visou suscitar reflexões críticas sobre a ausência 

de pessoas com deficiência visual em memórias históricas pontuais sobre o trabalho, 

presentes no elenco das imagens selecionadas. A partir da gravação da exposição 

realizada em plataforma digital Google Meet, obtiveram-se dados de análise. Porém 

cabe pontuar que, apesar de termos atingido um resultado próximo a hipótese 

apresentada pelo projeto, com a restruturação e adaptação ao meio virtual, perderam-

se elementos agregadores de troca com nosso público-alvo, aspecto este que 

relataremos de forma mais eloquente no item análise de dados.  

A execução do projeto se deu com um único público-alvo; a saber: os discentes 

cegos e com baixa visão, do curso técnico em Artesanato Integrado à Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja), com habilitação em Artesão Ceramista; Artesão Escultor; 

Artesão em Serigrafia, curso este criado no ano de 2019, no Instituto Benjamim 

Constant, RJ. Neste contexto, justifica-se a relevância da estratégia adotada no curso 

em questão pelo caráter interdisciplinar tanto do Proeja quanto do projeto perpetrado, 

aliando arte, cultura, historicidade e, mais especificamente, memória do trabalho a 

propostas de educação em espaços não formais voltadas para pessoas com 

deficiências visuais a partir de um viés capaz de transpor a lógica de produção 

capitalista em discussões sobre práticas laborais. O ganho de se discutir o tema do 

trabalho neste mestrado se dá pelo fato de muitas classes trabalhistas serem 

silenciadas, porém não incólumes dentro da dinâmica do trabalho no universo da 

Globalização. Todos estes aspectos salientaram a pertinência da temática, a 

abordagem e estratégias sob a égide de um programa de Mestrado Profissional em 

EPT, considerando que as reflexões de trabalho se deram a partir do arcabouço 

teórico apresentando no curso em voga. 

Quanto aos desdobramentos textuais, o artigo inicia-se com a introdução, no 

qual pontuamos o fio condutor para a elaboração do produto, passando brevemente 

pelos objetivos e a justificava da proposta, após esta breve texto, traremos o 

referencial teórico que promove o diálogo entre autores e a pesquisa, formando, assim, 



 

 

o arcabouço de fundamentação teórica pertinente ao projeto, logo após apresentamos 

a metodologia, com seus passos para construção das bases da pesquisa e a forma 

que foi estruturada, apontado que a metodologia específica do produto e sua 

execução serão abordadas no Apêndice A  - Produto Educacional – item este que virá 

após as referências bibliográficas, depois da metodologia apresentamos a análise de 

resultados, composta de dados referentes a todo o processo de análise efetuado 

durante a aplicação do produto e logo após as considerações finais.  

 
1 INTRODUÇÃO 

A arte, em sua multiplicidade de manifestações e atuações, oportuniza 

ampliarmos o olhar sobre um determinado objeto, pois provoca sensações, apura a 

sensibilidade e desperta criatividade. Portanto, a mesma subsidia formas inovadoras 

de pensar. Assim, pode ser capaz de estimular percepções inusitadas no indivíduo, 

permitindo-lhe projetar-se como agente de transformação social.  

Considerando esse potencial da arte, o renomado psicólogo Vygotsky (1987) 

afirma existir uma interação entre o sujeito e o ambiente no processo de construção 

do conhecimento, caracterizando a teoria de aprendizagem interacionista. A seu ver, 

a arte, tornando-se forma de conhecimento, “nunca poderá ser explicada a partir de 

um pequeno círculo da vida individual, mas requer forçosamente a explicação de um 

grande ciclo da vida social” (VYGOTSKY, 1998, p. 98-99). Ou seja, o objeto artístico 

provém do desejo de comunicação de seu criador e só ganha significado, por mais 

variável que seja, quando interpretado pelo outro; de sorte que a arte necessita da 

conexão com o coletivo que a lê, promovendo, consequentemente, uma forma de 

compartilhamento e intervenção social (VYGOTSKY, 2003).  Conforme diz o mesmo 

o autor: 

Obras de arte podem exercer uma enorme influência sobre a consciência 
social, graças à sua lógica interna. O autor de qualquer obra de arte [...] não 
combina em vão, sem sentido, as imagens de sua fantasia [...]. Ao contrário, 
seguem sua lógica interna das imagens que desenvolvem, lógica essa 
condicionada pelo elo que estabelece o trabalho entre seu próprio mundo e o 
mundo exterior1. (VYGOTSKY, 2003, p. 27-28) [tradução nossa].  

 

Como pudemos observar, para Vygotsky (2003), o exercício pleno da 

 
1 Las obras de arte puedem ejercer uma influencia tan enorme en la conciencia social gracias a sua lógica interna. 

El autor de cualquier obra de arte (...) no combina em vano, sin sentido, las imágenes de La fantasia (...). Por el 

contrario, siguen su lógica interna de las imágenes que desarrollan, y esta lógica interna viene condicionada por él 

vinculo que establece la obra entre su proprio mundo y el mundo exterior. 
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criatividade do artista está intimamente ligado à recepção cultural do público-alvo, pois, 

sem reconhecimento semiótico e epistemológico das representações, não é possível 

estabelecer comunicação eficaz entre enunciador (artista) e interlocutor (público). 

Ocorre, porém, que, mesmo mantendo convenções interativas, o artista é capaz de 

utilizá-las, recorrendo a uma considerável quebra de paradigmas. Afinal, se até 

mesmo os mecanismos de controle social se flexibilizam com o passar do tempo, a 

arte da modernidade pode jogar com essa frouxidão, propondo um confronto com o 

contexto social na qual se insere e à qual se refere. Desse modo, pequenas 

subversões intencionais podem aparecer no objeto artístico em nome da criatividade. 

Isso porque, segundo José Sterza Justo (2001), a arte da modernidade não pode, em 

hipótese alguma, perder o caráter inventivo, independentemente de ser autoanalítica, 

crítico-social ou não: 

Nunca foi tão importante criar, seja para acompanhar a onda da modernidade 
ou para confrontar-se com ela. Afinal, até os mecanismos de controle e 
assujeitamento não são mais fixos e padronizados, mas oscilantes, difusos e 
bastante móveis, exigindo também estratégias de enfrentamento capazes de 
ensejar ações múltiplas, singulares e versáteis (JUSTO, 2001, p. 63).  
 

Considerando o potencial gerador e transgressor da arte, projetamos a criação 

de uma pesquisa que pretendeu fomentar a transformação social através do caráter 

reflexivo, didático, sociocrítico da arte, promovendo conhecimento, propondo 

discussões e aprendizagem, conforme sugere Vygotsky (2003). Por isso mesmo, este 

projeto teve por objetivo criar um produto educacional no Programa de Mestrado 

Profissional em EPT (Educação Profissional e Tecnológica), utilizando a pintura e 

fotografias, como principais veículo de aprendizagem sobre episódios 

predominantemente sobre a História do trabalho no Brasil para alunos com deficiência 

visual2 , a partir de uma perspectiva crítica sobre práticas laborais. Por meio da 

pesquisa-ação, o produto consistiu em uma exposição realizada de forma remota, por 

conta do isolamento social da COVID-19, utilizando um único recurso de 

acessibilidade, a audiodescrição3, e visou suscitar reflexões críticas sobre a ausência 

de pessoas com deficiência visual em memórias históricas pontuais sobre o trabalho, 

 
2 Neste caso os neste caso os discentes cegos e com baixa visão, do curso técnico em Artesanato Integrado à 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), com habilitação em Artesão Ceramista; Artesão Escultor; Artesão em 

Serigrafia do Instituto Benjamim Constant.  

3 Recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão, idosos, pessoas 

com déficit cognitivo, consigam compreender conteúdos audiovisuais (filmes) ou imagens estáticas (fotografias, 

quadros), projetos de artes cênicas, entre outros. 



 

 

presentes no elenco das imagens selecionadas. A partir da gravação da exposição 

remota e da coleta de dados via questionários on-line, obtiveram-se os dados de 

análise que consolidaram, efetivamente, o produto educacional; produto este que veio 

enriquecer o conhecimento do público-alvo nas questões do labor para pessoas com 

deficiências numa perspectiva da história nacional.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Pessoas com deficiência  

Tratando-se de inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência4, 

no Brasil, a reserva legal de cargos é também conhecida como Lei de Cotas - art. 93 

da Lei nº 8.213/915 para PCD; lei esta que aponta e garante o direito a inclusão às 

pessoas que apresentem algum tipo de deficiência.  

Tramitando ainda pelas delimitações legais, a Declaração dos Direitos das 

Pessoas Com Deficiência6 conceitua pessoa com deficiência como 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. 

Consoante à deficiência, a legislação brasileira7  define pessoa com deficiência 

alguém com perda ou a anormalidade de sua estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica de forma permanente, e que crie incapacidade para 

desenvolvimentos de atividades, dentro de um padrão de normalidade considerado 

viável para o ser humano (SARRAF, 2015). 

 
4 Apesar do texto contemplar outras nomenclaturas tais como pessoas portadoras de deficiência, o termo atual 

utilizado é pessoas com deficiência. 

5 LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá 

outras providências. 

6 DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

7 Decreto n.3298, de 20 de dezembro de 1999, Portaria n.298, de 9 de agosto de 2001. Regulamenta a Lei no 

7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.949-2009?OpenDocument
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A saber o Decreto nº 3.298/99, “estabelece que deficiência permanente é 

aquela que ocorreu e se estabilizou durante um período de tempo suficiente a não 

permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos 

tratamentos” (SARRAF, 2015, p.62).  

 

Enquadram-se na Lei de Cotas, para os efeitos legais, pessoas com deficiência 

a que se encontrem em maior ou menor nível de comprometimento ou que 

apresentem outros tipos de deficiência não visíveis como os ostomizados8, indivíduos 

com deficiência ou movimento reduzidos nem sempre perceptíveis no ambiente de 

trabalho. Portanto, cabe pontuar os tipos de deficiências e suas especificidades 

apontadas no referido Decreto: 

 
Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 
seguintes categorias: 
 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções;                       
 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;                      
 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores;                        
 
IV - deficiência mental9 – funcionamento intelectual significativamente inferior 
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
 
a) comunicação; 
 
b) cuidado pessoal; 
 

 
8 Pessoa ostomizada é aquela que precisou passar por uma intervenção cirúrgica para fazer no corpo uma 

abertura ou caminho alternativo de comunicação com o meio exterior, para a saída de fezes ou urina, assim 

como auxiliar na respiração ou na alimentação. Essa abertura chama-se estoma. 

9 Nota da autora. Atualmente usa-se o termo deficiência intelectual. 



 

 

c) habilidades sociais; 
 
d) utilização da comunidade; 
 
d) utilização dos recursos da comunidade;                         
 
e) saúde e segurança; 
 
f) habilidades acadêmicas; 
 
g) lazer; e 
 
h) trabalho; 
 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
(BRASIL,1999 [s.n.]).  

 
 

 Portanto ao se pensar no direito ao trabalho para as pessoas com deficiência 

há de ser considerar suas especificidades para que as adaptações possam ser 

executadas de modo que estas possam de maneira autônoma participarem do labor 

de forma equânime com outras pessoas. 

 

2.1.1 Pessoas com deficiência e trabalho 

  Segundo o documento oficial nacional História do Movimento Político das 

Pessoas com Deficiência no Brasil (BRASIL, 2010) a partir do qual fazemos um 

pequeno recorte histórico, podemos relatar que a atenção voltada às pessoas com 

deficiência (PCD) data do período imperial, destacando a criação de duas 

organizações que, até o presente momento, funcionam; a saber: O Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, criado em 1854 por D. Pedro II, hoje, Instituto Benjamim Constant 

(IBC) bem como o Instituto dos Surdos-Mudos, criado em 1856; atualmente Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES.   

Antes deste período, as pessoas com deficiência viviam confinadas, como afirma 

o trecho: 

 Durante o período colonial, usavam-se práticas isoladas de exclusão - 
apesar de o Brasil não possuir grandes instituições de internação para 
pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência eram confinadas pela 
família e, em caso de desordem pública, recolhidas às Santas Casas ou às 
prisões.... A chegada da Corte portuguesa ao Brasil e o início do período 
Imperial mudaram essa realidade. (BRASIL, 2010, p.19-20). 

 

Nas primeiras décadas do século XX, houve manutenção e pequenos 

investimentos para os deficientes sensoriais. Neste caso, os cegos e os surdos foram 

especificamente contemplados:  
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Na primeira metade do século XX, o Estado não promoveu novas ações para 
as pessoas com deficiência e apenas expandiu, de forma modesta e lenta, os 
institutos de cegos e surdos para outras cidades. As poucas iniciativas, além 
de não terem a necessária distribuição espacial pelo território nacional e 
atenderem uma minoria, restringiam-se apenas aos cegos e surdos. Diante 
desse déficit de ações concretas do Estado, a sociedade civil criou 
organizações voltadas para a assistência nas áreas de educação e saúde, 
como as Sociedades Pestalozzi (1932) e as Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE) (1954) (BRASIL, 2010, p.20) 

 

Neste mesmo período, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surge um 

movimento consistente pela luta dos direitos humanos, e começam a dar foco para 

participação das pessoas em todas as esferas da vida social. 

 

Essas lutas se fortalecem por conta da criação da ONU10 em 24/10/1945, e 

somada a este movimento, a organização adota, no ano de 1948, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

 

Como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, 
com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo 
sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da 
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, 
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição. (ONU, 2018, [s.n.]).  

 

A Declaração é reconhecida pelo conjunto de pactos internacionais que 

promovem tratados focados em direitos humanitários, e destaca-se aqui, no ano de 

2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência11. Porém, vale 

destacar que, em 1980, já ocorrera o I Encontro Nacional de Entidade de Pessoas 

com Deficiência, talvez como resposta aos movimentos da ONU. Encontro este que 

contou com a presença de várias associações, fraternidades, sociedades e 

organizações que já atuavam no Brasil desde a década de 1930 (BRASIL, 2010). 

 

 
10 Organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional após segunda 

guerra mundial. 

11 O propósito da presente Convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade. 



 

 

 

O objetivo do encontro foi criar diretrizes para a organização do movimento 
no Brasil, estabelecer uma pauta comum de reivindicações e, ainda, definir 
critérios para as entidades que poderiam ser reconhecidas como integrantes 
da Coalizão. (BRASIL, 2010, p. 39). 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu 5º artigo, 

garante a igualdade entre todos os cidadãos brasileiros. 

Art. 5º - Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (...) (BRASIL, [s.n.]). 

Portanto, o exercício dos direitos individuais e sociais é garantido às pessoas 

com deficiências pelo conjunto de leis que estão na constituição, como também pela 

Lei. 7.853/89 12  e pelo Decreto 129/91 que promulga a Convenção nº 159, da 

Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas Deficientes, que é uma norma internacional, e o Decreto 

3956/2001 que ratifica a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 

É importante ressaltar que, mesmo sendo promulgada em 1991, no Brasil, a 

Convenção 159 da OIT, foi adotada pela Conferência Geral da Organização 

Internacional do Trabalho, na sua 69ª Sessão, realizada em Genebra, em 20 de junho 

de 1983. Ela determina que todos os países membros devem considerar a finalidade 

da reabilitação profissional e permitir que a pessoa deficiente obtenha e conserve um 

emprego e progrida e se promova, para que haja a inserção ou a reinserção dessa 

pessoa na sociedade. 

Já a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, também denominada 

como Convenção da Guatemala, realizada em 28 de maio 1999, reafirma que as 

pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais 

de outras pessoas e que estes direitos, inclusive o de não serem submetidas à 

 
12  Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela 

jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 

Público, define crimes, e dá outras providências. 
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discriminação com base na deficiência. Tais ideias emanam da dignidade e da 

igualdade, inerentes a todo ser humano. Apesar disso, os desafios da Inserção no 

mercado de trabalho são inúmeros devido aos vários tipos de deficiência, Leis de 

Cotas e de Acessibilidade são fundamentais na inclusão no mercado de trabalho. 

O artigo 37, VIII da Constituição, já previa a reserva de vagas para pessoas 

com deficiência na Administração Pública. No art.93 da Lei. 8.213/91, encontram-se 

dados sobre o sistema de cotas para empregados com deficiência no âmbito do setor 

privado. De tal modo determina o referido artigo: 

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada 
a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 
habilitadas, na seguinte proporção: 

 I - até 200 empregados...................2%; 

 II - de 201 a 500............................3%; 

 III - de 501 a 1.000........................4%; 

 IV - de 1.001 em diante. ...............5%. (BRASIL, 1991 [s.n.]). 

A partir daí ofertas de cursos de capacitação promovidos por empresas 

tornaram-se uma exigência, posto que as empresas são obrigadas por lei a contratar 

pessoas com deficiência. Entretanto, não é o que sempre acontece. Se houvesse um 

programa de inclusão para este grupo em questão nas empresas, os potenciais dos 

funcionários com tais especificidades seriam sistematicamente aprimorados.; mas, 

apesar da ordem legislativa, o cumprimento legislativo não é necessariamente 

honrado. Por outro lado, segundo Manzini e Tanaka (2005), existe fiscalização do 

Ministério Público do Trabalho (MPT), para que a lei seja posta em prática e mesmo 

com tal garantia prevista em lei, ainda assim, nota-se que as oportunidades de acesso 

ao mercado de trabalho para esse grupo específico vêm acontecendo de forma 

bastante lenta, ou seja a inserção das pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho, acaba muitas vezes sendo somente impulsionada, por conta  das punições 

possíveis para empresas que não cumprirem a lei.  

Apesar das grandes dificuldades de introjeção deste público específico no 

universo laboral, nos últimos levantamentos apresentados pelo Ministério do Trabalho, 



 

 

destacou-se um aumento de pessoas com deficiência inseridas no mercado de 

trabalho: 

Mais de 418,5 mil pessoas com deficiências e reabilitadas foram 
contratadas com vínculo empregatício em 2016 no Brasil, um crescimento de 
3,79% na comparação com os números de 2015. Os dados fazem parte da 
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2016, e incluem 
empregadores da iniciativa privada, empresas públicas diretas e indiretas e 
órgãos públicos. 

Dos profissionais com alguma deficiência contratados, 93,48% só 
estão trabalhando devido à obrigação legal, segundo os dados da Relação 
Anual de Informações Sociais de 2016. Para assegurar o cumprimento das 
cotas, o Ministério do Trabalho realiza fiscalizações. Ao longo do ano de 
2017, foram feitas, em todo o Brasil, 10.324 ações fiscais para a inclusão de 
pessoas com deficiência e reabilitadas.  

Apesar da resistência, a contratação de pessoas com deficiência é 
vantajosa para as empresas. Estabelecimentos que cumprem sua 
responsabilidade ganham visibilidade mundial, uma vez que existe uma 
quantidade crescente de consumidores preocupados em comprar artigos de 
empresas politicamente corretas e apoiá-las (BRASIL, 2018[s.n.]).  

Contudo, há uma dificuldade das empresas na contratação das pessoas com 

deficiência, devido o preconceito e o desconhecimento, e ainda por não reconhecer, 

nas pessoas com deficiência, a capacidade laboral. Na atualidade, o país ainda não 

garante à essas pessoas possibilidades de formação profissional satisfatória, e há 

uma evidente ausência de políticas públicas comprometidas para esta questão.  

Como visto, infelizmente, a História do Brasil mostra que pessoas com 

deficiências são definitivamente excluídas de muitas atividades em nossa sociedade. 

Este fato não somente gera uma demanda, mas também justifica um dos motivos para 

direcionarmos nosso olhar mais atentamente para trabalhadores com necessidades 

específicas.  

Habitualmente, em nossa sociedade, leituras sobre o trabalho ofertam um 

recorte que, por vezes, favorece somente o olhar sobre o labor sob a ótica da 

produção do capital, excluindo o trabalhador das discussões sobre o processo de 

produção de bens de consumo e as condições trabalhistas. Em função histórica e 

negligência do Estado para com a diversidade humana, e também pela falta de 

omnilateralidade 13  na formação profissional, principalmente para pessoas com 

 
13 Formação integral e mais ampla que não prepara exclusivamente para o exercício do trabalho, mas 

proporciona a compreensão das dinâmicas sócio produtiva das sociedades modernas, com as suas 



27 
 

 

deficiência e em no caso deste estudo para pessoas cegas ou com baixa visão no 

mercado de trabalho, pensou-se a adoção da exposição de obras de arte acessíveis 

a serem apreciadas por um público com deficiência visual, que foram adaptadas para 

a plataforma digital. Público este que desfrutasse do prazer artístico de forma 

autônoma. Daí seguiu-se a discussão sobre a percepção sensorial dos quadros 

canalizando o debate para memórias do trabalho no Brasil bem como o hiato 

mnemônico sobre pessoas com deficiência visual no universo laboral brasileiro na 

perspectiva teórica no Mestrado em EPT.   

 

A escola pode ser útil à classe trabalhadora como instrumento de barganha 
por melhores condições de trabalho, como instrumento de alargamento do 
grau de conscientização política e como instrumento da formulação de uma 
concepção de mundo emancipatória das relações sociais vigentes. Mas, para 
que a educação escolar se transforme efetivamente em instrumento de 
conscientização da classe, ela precisa superar a sua sempre crescente 
subsunção aos imperativos técnicos e ético-políticos da mercantilização da 
vida, privilegiando na sua estruturação curricular a omnilateralidade (...) 
(NEVES & PRONKO, 2008, pg29). 

 

Por tudo isso, acreditamos na consistência teórico-metodológica e da 

viabilidade da geração deste produto educacional, que foi executado dada a carência 

no mercado quanto à formação profissional voltada para pessoas com deficiência. 

 

2.1.2 Acessibilidade e Inclusão 

Para pensar a concepção, organização desde questões teóricas as práticas em 

relação à exposição, elegemos Sarraf (2015): uma autora que aborda a acessibilidade 

cultural em eventos culturais, apresentando metodologias e tecnologias possíveis 

para melhor fruição de pessoas com deficiência nestes espaços de interação 

sensorial. Por meio dos pressupostos elencados por Sarraf (2015), percebemos, 

então, que a acessibilidade está diretamente relacionada à prática da inclusão, pois, 

sem adaptações para pessoas com necessidades específicas, a promoção de eventos 

mantém de fora um grande público incapaz de interagir com esta ou aquela forma de 

arte, entretenimento e/ou ferramenta de aprendizagem. De outro modo, a 

acessibilidade gera alternativas para que diferentes membros da sociedade participem 

 
conquistas e os seus revezes, e também habilita as pessoas para o exercício autônomo e crítico de 

profissões, sem nunca se esgotar a elas. RAMOS (2008) 



 

 

de eventos lúdicos e/ou educativos em condições democráticas e igualitárias. Por 

isso, esclarece Viviane Sarraf que, nas “normas internacionais e no conceito geral de 

inclusão, o termo acessível pressupõe as dimensões física, intelectual, cognitiva e 

atitudinal ([...] implícita nos relacionamentos sociais e interpessoais)” (SARRAF, 2015, 

p. 65). Complementando a fala de Sarraf e apontando mais aspectos conceituais para 

a organização de um espaço inclusivo de aprendizagem, Virginia Kastrup (2018) 

afirma, em sua abordagem sobre cognição inventiva, que atividades inclusivas não 

devem ser somente criativas no sentido de atraentes. Mais do que luminosas e 

enfeitadas, elas precisam ser propositivas e educativas. Assim, ela diz que as tarefas 

precisam inventar problemas a serem discutidos; daí, o termo cognição inventiva, 

usado para designar propostas desafiadoras e reflexivas que dialogam com a 

proposição de nosso produto educacional, iniciando com exposição das imagens, 

passando pelo debate e chegando ao preenchimento de questionários. Quanto à 

formulação de oficinas educacionais, afirma Kastrup:  

 Quando consideramos que a investigação sobre deficiência visual é marcada 
pela invenção, devemos de saída sublinhar que invenção não se confunde 
com criatividade. Enquanto a criatividade é um processo de busca de 
soluções originais para problemas já dados, a invenção é um processo de 
invenção de problemas. O que se destaca aqui é a experiência de 
problematização. Sob tal perspectiva, não basta ser criativo na pesquisa, pois 
esta não se limita a um processo de solução de problemas. É preciso discutir 
os problemas – se estão bem colocados, se são verdadeiros ou falsos 
problemas. (KASTRUP, 2018, p. 25) 

 

Considerando as abordagens de Sarraf (2015), KASTRUP (2018), propomos a 

construção e a execução de um produto educacional voltado para inclusão, optando 

por trabalhar com discentes dos cursos técnicos em Artesanato Integrado à Educação 

de Jovens e Adultos (Proeja), do IBC.  

2.2 Debate histórico da formação politécnica e integrada. 

Dentro da execução da exposição, de forma adaptada ao nosso público, 

propomos um debate sobre o histórico da formação técnica no Brasil, com base nos 

pensamentos de J. Moll (2010) e S. M. Manfredi (2002), a fim de apontar que vários 

governos brasileiros impuseram (e/ou impõem) um projeto de educação classista e 

excludente, pautado em estratificações sociais. Projeto este que reservou (e/ou 

reserva), aos filhos das classes trabalhadoras, um ensino operacional, de caráter 
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adestrador e maquínico, enquanto delegou (e/ou delega), aos herdeiros das classes 

médias, o ensino propedêutico, preparatório para a educação superior. Desse modo, 

os filhos das classes mais abastadas atingiram (e/ou atingem) a universidade, 

enquanto filhos de classes menos favorecidas se mantiveram (se mantêm) em cursos 

tecnicistas, destituídos de formação sócio-crítica, a partir de uma lógica de 

desigualdades sociais. Tendo isso em vista, poderemos recorrer aos pressupostos 

teóricos elucidados por J. R. Ferreira (2006) quanto à importância de políticas públicas 

junto a uma história com base na exclusão e vulnerabilidade social a fim de 

conscientizar o profissional técnico da necessidade de se lutar por melhores 

condições de trabalho e cursos de capacitação para técnicos que não obtiveram 

acesso à educação politécnica integrada, de modo a dirimir a perpetuação de um 

processo educacional calçado na estratificação social. No mesmo debate, também 

cabe destacar a abordagem de G. Frigotto et alii (2005), também voltada para a 

concepção do ensino médio integrado, com vistas para uma formação humana, capaz 

de desafiar um sistema que, por vezes, visa somente à lógica mercadológica. Além 

disso, o debate14 permitiu espaço a discussões, mesmo que breves e pontuais, quanto 

às limitações e alijamento de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, visto 

que há uma lacuna evidente entre a educação para pessoas com deficiência e a 

inserção deste grupo no mercado. Daí, a necessidade de se ampliar o espaço da 

formação integral e humana, em vez de uma formação meramente operacional, com 

foco no conhecimento, conforme afirmam Neves e Pronko (2008). Formação esta que, 

por exemplo, capacite, para o mercado de trabalho, as pessoas com deficiência visual  

2.3 Aspectos Pedagógicos 

Considerando que o conceito de Educação Politécnica Integral valoriza o 

protagonismo do aluno, ela dialoga diretamente com a Pedagogia Relacional, muito 

utilizada em processos educacionais para pessoas com deficiência. Isso porque a 

Pedagogia Relacional, cujo pressuposto epistemológico foca no construtivismo, 

segundo o qual, o ser humano, enquanto elemento ativo no processo de 

aprendizagem, constrói ou interpreta as suas estruturas mentais com autenticidade. 

 
14 Pontuamos que dentro de nosso público tínhamos pessoas com deficiência múltipla – visual + intelectual, o 

que nos remeteu a um debate pontual e organizado de forma objetiva e direcionado a compreensão de nosso 

público. 



 

 

Pedagogos relacionais, como Fernando Becker (2012), acreditam na autonomia do 

aluno para formulação do conhecimento, defendem que processos interacionais entre 

aluno-professor, aluno-aluno, aluno-objeto sejam indispensáveis à construção 

epistemológica do sujeito durante o processo ensino/aprendizagem. Tanto que, para 

o mesmo teórico, “aprendizagem é por excelência, construção; ação e tomada de 

consciência da coordenação das ações” (BECKER, 2012, p. 22).  

Dialogando com Becker (2012) no que tange a troca dialógica entre docente e 

discente, Paulo Freire (2011) afirma que ensinar não é simplesmente transferir 

conhecimento, como formar não é para dar forma. “Não há docência sem discência, 

as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto um do outro.” (FREIRE, 2011, p.25) 

 

2.3.1 Aspectos Pedagógicos – Diálogos com a Arte 

De caráter construtivista, a Pedagogia Relacional dialoga diretamente com o 

Sócio-Interacionismo de Lev Semyonovich Vygotsky, psicólogo e pedagogo marxista, 

segundo o qual a experiência social se constrói a partir das relações entre linguagem, 

e ação de modo interacional. Isso porque, segundo Mikhail Bakhtin e Valentin 

Volóshinov (2004) a linguagem é inerentemente cultural, sendo ela a grande 

mantenedora de todas as culturas a partir de recortes históricos, sociais e contextuais. 

Dentro desta perspectiva, digamos que Vygotsky (2003) direciona questões 

interacionais para uma educação crítica, visto que, em sintonia com Bakhtin e 

Volóshinov, o Sócio-Interacionismo para aprendizagem em contextos sócio-histórico 

e culturalmente demarcados. Afinal, é pela relação com a linguagem que o sujeito se 

apropria ativamente do conhecimento social e cultural do meio em que está inserido. 

Este processo, porém, é bem mais dinâmico do que aparenta porque, se por um lado, 

a historicidade e a tradição tentam dar à cultura um ar de continuidade, o processo 

ativo de mudanças culturais por que passa um povo em determinado contexto também 

é inevitável, de modo que, assim como o sujeito pode mudar em relação à referência 

cultural padrão de sua sociedade, a mesma pode avançar em sentidos a que sujeito 

queira resistir. Este hipotético descompasso ou tentativa de interatividade pode trazer 

contribuições para a arte e para o desenvolvimento humano, pois assim como esta 

pode impactar o sujeito de forma inovadora e transgressora, um outro sujeito, o autor 

de tal fazer artístico, pode usá-la em prol de reflexões e transformações sociais. 

Concebendo, portanto, a arte como algo capaz de provocar estímulos, 
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questionamentos a partir de uma perspectiva estética e se utilizar desse processo 

para impactar a psique do sujeito em fruição dentro de um viés sócio-interacional, 

entendemos que trabalhar com pinturas adaptadas para pessoas com deficiência 

visual foi uma excelente estratégia metodológica para discutir o papel educacional da 

arte em uma proposta educacional na EPT, visto que os quadros continham cenas da 

História do Trabalho (VYGOTSKY, 1998).  

Ainda dando suporte teórico à utilização dos quadros como estratégia 

pedagógica, vejamos que György Lukács (1978), assim como Vygotsky, teoriza sobre 

o papel social da arte à luz do marxismo, apresentando a estética como um veículo 

capaz de aprofundar questões do quotidiano, retirando do mesmo uma opacidade 

medíocre e o elevando a um patamar de reflexão não somente estético, mas também 

de cunho sócio-político. Dentro desta visada, a arte é mais que mímese, enquanto 

mera reprodução da realidade, pois, para Lukács, a estética deve pensar o mundo 

dialogicamente com a ciência, de modo a despertar ideias e produzir pensamentos 

que, ao retratar o trabalho e o dia a dia, evitem o trivial, o burlesco e o superficial. 

Assim sendo, o teórico entende que a Estética deva perseguir o objetivo de evitar a 

representação do óbvio, estando em plena articulação com questões epistemológicas. 

Com isso, a Estética deve “[a]veriguar como, a partir de qual solo comum de atividades, 

relações, manifestações etc., do homem, desprenderam-se as formas superiores de 

objetivação, antes de tudo, na ciência e na arte, conseguindo uma independência 

relativa” (LUKÁCS, 1978, p. 74), porém recíproca entre ambas as partes. Tendo isso 

em mente, supomos que Lukács legitima ainda mais a utilização da arte no presente 

projeto. Afinal, os quadros e as fotos que elencaram a exposição virtual foram 

selecionados com esta preocupação: de não simplesmente apresentarem o 

quotidiano do cego ou de outras pessoas em ocupações laborais per si, mas de usar 

a arte como um canal propiciatório para reflexões que transbordem a mera 

representação do quotidiano, no intuito de prenunciar tópicos nodais a serem 

problematizados ao longo do debate sobre o histórico alijamento de deficientes visuais 

no mercado de trabalho brasileiro (ou de outra nacionalidade somente quando 

necessário).  

 

2.3.2 Aspectos Pedagógicos – Formação Emancipatória 

Por tudo isso, entendemos que a proposta para arte apresentada por Vygotsky 

(1998) e Lukács (1978) estejam em consonância com o pensamento de Paulo Freire 



 

 

(2005), a final ela corrobora uma abordagem que, em nome da exemplificação e por 

meio da ilustração, procura por em prática uma pedagogia humanística e libertadora, 

complementando a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, cuja visada pedagogia 

acentua uma relação ensino-aprendizagem dialógica, emancipatória do sujeito política 

e socialmente oprimido e investe na libertação e transformação do sujeito 

cognoscente, protagonista e autor da sua história. Tal como o Sócio-Interacionismo 

(Vygotsky, 1998) e a Pedagogia Relacional (Becker, 2012), Freire também defende 

uma educação capaz de promover a unificação entre ação e reflexão através da práxis, 

em nome de uma educação dialógica, problematizante e participativa, por meio da 

qual o sujeito seja valorizado pelo que é e não pelo status quo que possui. 

Em total sintonia com Paulo Freire, e já teorizando sobre a EPT, Marise Ramos 

(2014), elabora fundamentos para a construção de uma concepção de educação 

profissional comprometida com a formação humana, articulando trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura como categorias indissociáveis na formação do cidadão. 

Enfatizando ao olhar marxista para o trabalho integrador presente em Vygotsky 

(1998), Freire (2005) e Ramos (2014), teorizando, de igual modo uma formação 

técnica omnilateral, Demerval Saviani (2003), propõe aos educadores um pensamento 

pedagógico, principalmente no que se refere à concepção educacional de fazer 

pedagógico histórico-crítica, que funcione como “mediação no seio da prática social 

global, [...] possibilita[ndo] às novas gerações incorporarem os elementos herdados 

de modo que se tornem agentes ativos no processo de desenvolvimento e 

transformação das relações sociais (SAVIANI, 2003, p.143). Destacando, ainda mais, 

princípios marxistas quanto à relação educação e formação laboral, Saviani sustenta 

que o trabalho deve ser analisado como produtor dos meios de vida; meios estes que 

abrangem desde aspectos materiais (relativos às necessidades básicas quotidianas), 

aspectos culturais (como formas de sociabilidade) até aspectos intelectivos, 

envolvendo o conhecimento e suas representações simbólicas. Afinal, o trabalho 

dignifica o sujeito e, portanto, deve oferecer uma educação para além do tecnicismo, 

que lhe dê condições de transformar, culturalmente, o meio em que vive, de modo a 

utilizar o trabalho a favor de uma sociedade mais justa. Conforme afirma o teórico, 

[O] homem necessita produzir continuamente sua própria existência. Para 
tanto, [...] ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é 
feito pelo trabalho. Portanto, o que diferencia o homem dos outros animais é 
o trabalho. E o trabalho instaura-se a partir do momento em que seu agente 



33 
 

 

antecipa mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, o trabalho 
não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, 
pois, uma ação intencional. Para sobreviver, o homem necessita extrair da 
natureza, ativa e intencionalmente, os meios de sua subsistência. Ao fazer 
isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, criando um mundo 
humano (o mundo da cultura). Dizer, pois, que a educação é um fenômeno 
próprio dos seres humanos significa afirmar que ela é, ao mesmo tempo, uma 
exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um 
processo de trabalho (SAVIANI, 2003, p. 11).  

 

Considerando que a exposição virtual constitui um espaço não formal de 

aprendizagem dentro da perspectiva omnilateral apresentada por Saviani (2003) e 

outros autores já citados, gostaríamos de apresentar os estudos de Maria Glória Ghon 

(2015) como subsídio teórico para a criação de espaços informais de aprendizagem, 

estando ele em sintonia com a proposta deste trabalho. Afinal, para Ghon, a criação 

de um espaço não formal de aprendizagem é “um processo sociopolítico, cultural e 

pedagógico na formação para a cidadania, entendendo o sociopolítico como a 

formação do indivíduo para interagir com o outro em sociedade” (GHON, 2015, p. 16).  

2.4 Semiótica 

Como promovemos uma exibição de quadros sensoriais, para discutir arte, em 

termos teóricos e metodológicos numa perspectiva freiriana, elegemos trabalhar com 

Alberto Puppi (2012), cujos procedimentos para leituras semióticas ajudam-nos a 

analisar a influência da linguagem e dos signos nos processos de comunicação. Aliás, 

por definição, Lúcia Santaella (1983) entende a Semiótica como “a ciência que tem 

por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo 

o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de 

produção de significação e de sentido” (SANTAELLA, 1983, p. 2). Por isso mesmo, tal 

ciência da linguagem constitui uma base de estudo indispensável ao presente 

trabalho. Intensificando as questões de leitura imagética apresentadas por Santaella 

(1983), abordarmos as ideias de Sarima Chalhub (1994), que retrata a arte da pós-

modernidade num âmbito cultural, trazendo, para o escopo de estudo pictórico, 

aspectos mais críticos e politizantes. De igual modo, dialogamos com os pensamentos 

de Jan Mukarovsky (1997), autor este que, em seus escritos sobre semiótica e 

estética, entende a arte como manifesto, como a expressão do sujeito para além da 

representação da imagem. Tal abordagem é fundamental para o presente estudo, pois 

nos permite fundamentar, teórica e metodologicamente, a função educacional, 



 

 

histórica e sócio-crítica dos quadros sensoriais a serem apresentados em exposição. 

Conforme afirma Mukarovsky: uma obra de arte “não funciona apenas como obra 

artística, mas também [...] como ‘palavra’ que exprime o estado de espírito, a ideia, o 

sentimento” (1997, p. 14). Isso porque, como complementa o teórico à frente, na arte, 

“existe o “tema” (conteúdo), [...] tema [este que] parece, à primeira vista, funcionar 

como significação comunicativa da obra” (1997, p. 14) e que dá base para toda uma 

leitura de ordem cultural sobre a qual falam Vygotsky (1998) e Lukács (1978).  

2.5 Memória e História Cultural 

Considerando, também, que a exposição para trabalhadores com deficiência 

visual ou técnicos que lidam diretamente com cegos promoveu uma discussão sobre 

memória do trabalho no Brasil, para aporte teórico sobre estudos sobre Memória, 

utilizamos, em primeiro lugar, a historiadora Sandra Pesavento (2003) que, em nome 

da História Cultural, defende que a obra de arte pode ser uma fontes histórica, à 

medida que seu criador, ao retratar uma cena, situada em um contexto histórico, 

anuncia, sobre a tela, sua leitura sobre o fato. Considerando que a arte, como qualquer 

outro discurso, nunca é neutra, ela permite, por exemplo, que um pintor do século XIX 

expresse sua visão pessoal sobre uma cena ocorrida no século XVII, deixando à 

mostra a visão do artista segundo a sociedade e a época em que viveu. Com isso, o 

historiador do século XXI, ao olhar para a pintura oitocentista sobre o século XVII é 

capaz de observar a perspectiva com que o pintor do século XIX retratou uma cena 

seiscentista, a fim de estudar a mentalidade do artista enquanto intelectual, pensador, 

e a leitura que o mesmo faz sobre um tempo pretérito à sua própria existência. Como 

sugere a própria Pesavento, o imaginário do artista é, por si só, um texto semiótico 

que reflete a perspectiva de tal pensador:  

A imagem possui uma função epistêmica de dar a conhecer algo, uma função 
simbólica, de dar acesso a um significado, e uma estética, de produzir 
sensações e emoções no espectador. Mas, se esse espectador é um 
historiador, ele deve ter uma pergunta a fazer a essa imagem e vai tomá-la 
como representação, ou seja, como traço ou fonte que se coloca no lugar do 
passado a que se almeja chegar. A partir desse momento, a imagem, 
enquanto registro de algo no tempo, é testemunho de época, mas também 
testemunho de si própria, tal como o texto literário, ou seja, cabe atingir o 
momento de sua feitura, e não a temporalidade do seu conteúdo ou tema. Em 
suma, ver como uma época se retrata ou retrata o passado, se for o caso, ou 
ver, na imagem, quais os valores e os sentimentos que se busca transmitir, 
quis os sonhos e fantasias de um tempo dado, ou quais os valores e as 
expectativas do social com relação aos atores (PESAVENTO, 2003, p. 87-
88).   
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Em consonância com Pesavento, outra autora que discute a questão da 

memória histórica através da arte é Kátia Canton (2015), chegando a afirmar que a 

arte deseja contar a “história de modo potente, efetivo” (p. 13). E para tanto, a mesma 

“[p]recisa conter espírito o tempo [do objeto artístico], refletir visão, pensamento, 

sentimento de pessoas, [e relações entre] tempos e espaços” (CANTON, 2015, p. 13) 

para efeitos contextuais. Corroborando, mais uma vez com a abordagem de 

Pesavento, Canton alega que, por mais que a arte seja diversa em um mesmo 

contexto, a produção artística de uma era reflete uma determinada concepção que, 

por sua vez, tempos mais tarde se torna documental. De sorte que, tal como afirma 

Pesavento, a leitura da obra artística pode ser posterior à era da mesma, assim como 

a pintura pode vir a retratar algo pretérito a si mesma. O que Canton acrescenta em 

relação à obra de arte é que, quando a análise histórico-artística é feita, trazemos o 

passado para o presente, assim como o artista pode trazer, para sua obra, tempos 

anteriores à mesma. Assim sendo, do ponto de vista da análise acadêmica, por 

exemplo, ao fazermos tal exercício, desconstruímos a linearidade histórica em nome 

de uma leitura atual, capaz de justapor diferentes referências temporais, embora o 

tempo e a mentalidade do cientista-pesquisador será a temporalidade levada em 

conta: “[D]iferentes épocas culturais apresentam diferentes formas de combinar tempo 

e espaço, e a compreensão das distâncias e o achatamento das escalas temporais 

estão entre os principais aspectos do mundo globalizado” (CANTON, 2015, p. 15).  

Visto que tanto Pesavento quanto Canton concordam com o fato de que as 

construções de memórias históricas se dão na relação tempo/espaço, 

sociedade/cultura, por mais que entendamos que olhar de cada quadro reflita a 

perspectiva de seu respectivo artista, pensar na construção da memória histórica 

requer um exercício menos personalista e mais coletivo, visto que, culturalmente, o 

artista precisa se comunicar com o público de sua época, o que nos faz pensarmos a 

memória cultural local como um construto coletivo. Até mesmo porque, sem a 

comparação entre documentos de uma determinada época, não podemos fazer uma 

leitura científica de tal tempo em determinada sociedade. Afinal, o ponto de vista de 

um só artista não dá conta de expressar a coletividade em que se insere. Assim sendo, 

o isolamento seria perigoso. Sobre isso, fala Jacques Le Goff (2016), ao afirmar que 

a história, com base em contrapontos interpretativos coletivos, torna a perpetuação 

da memória uma atitude democrática e plural. Afinal, se entendemos que os olhares 



 

 

dos artistas a partir de contextos, compreendemos não só a visada pessoal do artista, 

mas que motivações conjunturais e sócio-políticas o levaram a pintar tal quadro, por 

exemplo. Assim sendo, de acordo com Le Goff, “a memória na qual cresce a história, 

que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao 

futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e 

não para a servidão dos homens” (2016: p. 471).  

Por isso, entendo os artistas e suas obras como agentes e documentos 

situados em contextos sócio-histórico-culturais, em nome da coletividade sobre a qual 

fala Le Goff, interpretamos, com o público-alvo, as obras de arte como documentos 

históricos enquanto retratos de determinadas épocas, capazes de promover reflexões 

sobre o trabalho, a inclusão e exclusão do cego no mesmo etc. Para garantir que a 

leitura das obras se desse com base na história da coletividade, ao longo do 

debate/produto educacional, a busca das imagens e a breve discussão foi baseada 

em textos que abordem os episódios pontuais da história do trabalho elencados na 

exposição, destacando, em primeiro lugar, o renomado trabalho de Jaime Pinsky 

(1988) quanto à escravidão do indígena e do negro no Brasil. De modo complementar, 

utilizamos os estudos de Silvia H. Lara (1998) sobre a escravidão e processos 

migratórios durante o segundo meado do século XIX, dando sequência à linha 

histórica. E, para falarmos da transição do café para o sistema industrial, aludiremos 

a Roberto Catelli Jr. (1992). De igual modo, dando suporte às questões relativas à 

construção da sociedade do trabalho no Brasil, recorremos a Adalberto M. Cardoso 

(2018). 

Enfim, como pudermos ver,  na fundamentação teórica, procuramos discutir as 

bases para a  organização da exposição, considerando não somente a questão da 

infraestrutura e normas estruturais, para o ambiente onde se darão a exposição e o 

debate, no caso adaptada a plataforma virtual dado a necessidade do distanciamento 

social,   mas também aspectos conceituais, teórico-metodológicos, envolvendo teorias 

cognitivas, interacionais, artísticas, semiológicas, políticas, sociais, crítico-

educacionais de modo a promover, a partir da amostra de quadros e do debate, 

elementos que gerem dados de pesquisa substanciais para o projeto em andamento. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa em voga, colocou em prática um estudo de caso na qualidade de 

pesquisa-ação com abordagem qualitativa e análise exploratória. A pesquisa-ação de 

natureza colaborativa permite aos pesquisadores desempenhar um papel ativo, de 

intervenção social junto ao grupo da pesquisa (THIOLLENT, 1986). O benefício dessa 

abordagem é a liberdade avaliativa da pesquisadora mediante sua interação direta 

com o grupo discente e a análise dos encontros videografados.  

As ações previstas foram realizadas em onze fases: 1) elaboração de projeto 

de pesquisa 2) revisão bibliográfica; 3) escolha das imagens; 4) elaboração dos textos 

de para a audiodescrição; 5) elaboração da exposição adaptada para pessoas com 

deficiência visual de forma virtual; 6) execução do projeto;  7) levantamento de dados 

após a exposição colhidos retroativamente a partir de debate gravado, tendo, como 

norteamento metodológico científico, critérios da observação participante e as 

técnicas de pesquisa e suas metodologias em eventos, amostras de quadros na 

perspectiva de Marconi e Lakatos (1996); 8) análise dos dados colhidos após o debate 

e resposta ao questionário; 9) comparativo entre a percepção do evento por meio de 

gravações com as respostas dos questionários; 10) ideias conclusivas pela 

pesquisadora na perspectiva da pesquisa-ação; 11) redação do artigo com os 

resultados apresentados pelo projeto. 

A exposição em formato remoto aconteceu entre os dias 18, 19 e 20 de 

novembro de 2020, na plataforma digital Google Meet, através de apresentações de 

8 imagens em PowerPoint, sendo elas quadros e fotografias áudio descritas. 

Considerando a disponibilidade dos discentes e a possível oscilação do sinal da 

internet, mais de uma apresentação foi necessária.  A média de duração dos encontros 

fico entre 45 a 60 minutos de duração no total. Após a cada dia da exposição, realizou-

se os debates e foi solicitado aos participantes o preenchimento do questionário virtual 

na plataforma GoogleForms. Pontuamos que as especificidades relativas à 

metodologia proposta para a execução da exposição, será apresentada no item 

apêndice A, que apresenta o passo a passo da realização do produto educacional. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS (RESULTADOS E DISCUSSÕES)  

No primeiro contato de aproximação com os alunos e alunas do Curso Técnico 

em Artesanato Integrado à Educação de Jovens e Adultos do Instituto Benjamin 



 

 

Constant – IBC, observamos a classe social dos participantes, majoritariamente 

composta de camadas sociais menos abastadas, apresentando adultos fora do 

mercado de trabalho e ensino médio incompleto; um cenário que comprova a 

percepção de de J. Moll (2010) e S. M. Manfredi (2002), como um país cujo projeto de 

educação classista e excludente, pautado em estratificações sociais, que mantém de 

fora, pessoas com deficiências visuais dentre outras. Dos 11 alunos matriculados, 

todos foram contactados, alguns declinaram do convite, outros não responderam e o 

que mais ficou evidente em algumas negativas recebidas foi a falta de recursos para 

a manutenção do sinal da internet, visto que alguns possuem pacotes com tempo de 

navegação limitado, ou sofrem com a oscilação do sinal, como a baixa tecnologia do 

aparelho. Por esses motivos, não se sentiram aptos a participar do evento. Todos os 

6 participantes responderam ao questionário enviado pelo Google Forms, e, de fato, 

as impressões obtidas no primeiro contato foram confirmadas nas respostas.  

Quanto à participação dos alunos durante a exposição, observamos que o meio 

virtual criou um distanciamento emocional inicial, talvez por receio de uma exposição 

pública, porém, procuramos atrai-los de forma descontraída, o que surtiu ótimo efeito. 

Procuramos conduzir as discussões de modo simples, focando no que tratávamos. 

De modo geral, a participação dos discentes foi discreta e pontual, com respostas que 

se limitavam a ‘sim’, ou ‘não’, e a possibilidade de um debate mais fundamentado ficou 

um pouco distante do que esperávamos. A dispersão provocada pelo ambiente onde 

se encontravam, seus lares, pode ter sido um outro fator. Eram muitos fatores externos, 

tais como televisores ligados, conversas paralelas e além das questões cognitivas de 

alguns alunos(as). Apesar disso, durante o debate do primeiro dia um dos alunos 

pontuou que a exposição o fez observar como se deu a evolução do trabalho e como 

as pessoas cegas estavam fora do circuito, e neste mesmo dia, um outro aluno afirmou 

que apesar do silenciamento em relação as pessoas cegas, ele acredita estarmos 

dando primeiros passos no reconhecimento deste grupo, como por exemplo o curso 

ofertado pelo IBC, uma das alunas, no último dia da exposição, declarou que a 

exposição a fez pensar sobre a ausência da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho e que os modos de trabalho não foram pensados para receber pessoas com 

deficiência visual. Para além disso, o fato de alunos já terem apresentado alguns de 

seus trabalhos no curso fez-nos pensar que houve um local de reconhecimento para 

este público ou uma possível identificação com os dois artistas apresentados. Os 

questionários feitos através do Google Forms, recolhidos após a exposição, foram 
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estruturados de forma objetiva e intencionaram proporcionar uma avaliação, mesmo 

que breve, das impressões com o foco na criticidade quanto à história do trabalho e 

ausência da representatividade das pessoas com deficiência em espaços laborais 

remunerados ou não.  Todos responderam aos questionários, dando a impressão de 

que o ambiente online seja um local mais confortável para expressarem opiniões. 

Trouxemos um recorte das repostas que dialogam diretamente com este estudo de 

caso. Os dados apresentados no Gráfico 1 demonstram que houve entendimento da 

proposta da exposição e, apesar de uma pequena curva de desvio, podemos 

considerar que os discentes conseguiram perceber a ausência de oportunidades 

igualitárias para todos e a falta de possibilidades de inserção das pessoas com 

deficiência visual no mercado de trabalho. 

 

Gráfico1 – Análise crítica da história do trabalho e inclusão 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 
 
 

 O uso da obra de arte para a construção do roteiro da historicidade do trabalho, 

bem como os contextos apresentados dentro de cada época, provocou, nos discentes, 

uma reflexão sobre o mercado de trabalho, como apresentado no Gráfico 2. Além 

disso 100% afirmou, na pergunta sobre arte, que esta ajuda a contar a história. Estas 

respostas dialogam com os pressupostos de Vygotsky (1998) e Lukács (1978), no qual 

a arte pode ser uma estratégia pedagógica, saindo do lugar somente estético e 

promovendo reflexão.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Análise da linha do tempo – historicidade e criticidade 

 
Fonte: Elaborada pelos autores 

 
Dando foco à importância da formação dos alunos no curso e se esta facilitaria 

a entrada deles no mercado de trabalho 50% afirmaram que sim e 50% talvez, apesar 

de 100% considerar importante a formação na área que estão cursando. Ainda há 

uma certa insegurança quanto à relação qualificação-mercado de trabalho, talvez por 

serem alunos de primeiro e segundo ano e por estarmos em um ano atípico no qual o 

diálogo com o mercado de trabalho se tornou quase intransponível. Em última 

hipótese, porque compreenderam que atual cenário político não favorece ações 

afirmativas inclusivas. Quanto ao debate no final do evento, mesmo que tenha 

ocorrido de forma tímida, observamos, por meio das respostas, que houve uma 

recepção positiva em relação à relevância de sua realização, pois as opiniões, em sua 

grande maioria, quase totalizaram 80% no tocante à importância de uma conversa de 

tal natureza, dialogando com a proposta de pedagogia relacional, de construção do 

sujeito durante o processo de ensino/aprendizagem (BECKER, 2012) e a formação 



41 
 

 

omnilateral prevista na EPT voltada para a percepção crítica do profissional em 

formação quanto a seus papéis e direitos do cidadão e trabalhador (FRIGOTTO et alii, 

2005).   

Apesar da adaptação necessária para a realização de forma remota, por conta 

do isolamento social a subtração no projeto inicial, de natureza presencial contento 

elementos táteis, olfativos e a troca presencial, talvez ofertasse maiores 

oportunidades para uma prática, mais efetiva e maior entre o público e a obra de arte. 

Nesse sentido, a adaptação da exposição para o formato remoto pode ter suprimido, 

mesmo que pontualmente, uma vivência mais intensa, inicialmente proposta pelo 

projeto. Por este motivo, achamos relevante perguntar aos participantes se a 

exposição, em sua configuração primária, poderia ter sido mais interativa. Assim, 

questionamos se haveria acréscimo ou não de informações. O resultado atingido 

coaduna com as nossas hipóteses quanto à perda de informações possivelmente 

ocorridas na realização de modo remoto, 90% dos participantes afirmaram que 

agregariam mais informações, tivesse sido o trabalho desenvolvido de forma 

presencial.  

 
 

5 CONCLUSÕES (CONSIDERAÇÕES FINAIS) 

Infelizmente, a História do Brasil mostra que as PCD’s, incluindo aquelas com 

deficiência visual, são definitivamente exclusas de muitas atividades em nossa 

sociedade, sobretudo, as de natureza trabalhista. Podemos observar, pelo grupo 

assistido, que todos, além de estarem fora do mercado, são adultos no processo de 

escolarização tardio; o que nos leva a pensar que as políticas públicas vigentes 

efetivamente negligenciam o direito dessas pessoas. Este fato não somente gera uma 

demanda, mas também justifica um dos motivos para direcionarmos nosso olhar mais 

atentamente para trabalhadores com necessidades específicas. Por tudo observado, 

consideramos o objetivo do projeto alcançado, pois realizamos a exposição com 

acessibilidade para pessoas com deficiência visual, dentro da ótica da formação 

técnica integral nos parâmetros da EPT, no que tange à formação omnilateral para o 

mercado de trabalho, apesar da subtração de elementos e sua remodelagem para a 

forma virtual.  

Consideramos que a hipótese de que arte despertaria a consciência e/ou 

criticidade do público-alvo sobre a histórica exclusão deles no mercado de trabalho foi, 



 

 

mesmo que pontualmente, concretizada e alcançada, assim como destacamos que 

as nuances de déficit cognitivo do público-alvo possam ter influenciado diretamente 

nos resultados. De forma holística, consideramos satisfatória a execução do projeto, 

tendo em vista os fatores como o interesse e vínculo afetivo dos alunos no processo, 

mesmo que se portassem de modo muito discreto. Quanto à realidade desse público, 

fica evidente que há pouca discussão quanto às limitações e alijamento de pessoas 

com deficiência visual no mercado de trabalho, posto que há uma lacuna considerável 

entre a educação para pessoas com deficiência e a inserção deste grupo no mundo 

do trabalho. O projeto que dá origem a esse artigo é apenas um pequeno 

demonstrativo das privações vividas por um público com necessidades específicas e 

que carece de uma assistência muito maior do Estado. Considerando que o curso foi 

executado em meio à pandemia, entendemos que a experiência tenha sido exitosa. 

De outro modo, como grande parte da exposição, em sua formação inicial já se 

encontra organizada, pretendemos criar, em uma futura pesquisa, uma segunda 

amostra de quadros em caráter presencial, traçando um comparativo entre o que foi 

desenvolvido remotamente e o que pode vir a ser de forma não virtual, promovendo 

maior aprofundamento do tema e intervenção social direta voltada para o bem estar e 

conscientização crítica de pessoas com deficiência visual em formação para o 

trabalho nos parâmetros da EPT.  
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