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Resumo 

Neste trabalho, tomamos como base teórico-metodológica a Análise do Discurso francesa (AD) 
e estabelecemos dois objetivos gerais: a) investigar as estratégias oferecidas pelo ENEM para 
elaboração de questões com imagens para candidatos com deficiência visual, tendo como objeto 
as questões com imagem da prova convencional e as descrições dessas imagens; b) 
compreender os processos que sustentam a interpretação dessas questões, tendo como objeto 
os gestos de interpretação materializados nos comentários feitos pelos estudantes nos 
simulados comentados. A fim de cumprir os objetivos ‘a’, mapeamos questões com imagens nas 
provas convencionais do ENEM e as contrastamos com as questões que chegam para os 
candidatos com deficiência visual. Deparamo-nos com várias estratégias em que relacionamos 
imagens e suas descrições, a saber: substituição de questões, adaptação de questão e recurso 
DI (descrição da imagem). Para cumprir o objetivo ‘b’, entrevistamos estudantes com deficiência 
visual técnica, de uma escola pública de ensino médio, da cidade do Rio de Janeiro, que 
pretendiam realizar o ENEM e que gostariam de participar da pesquisa. Com a entrevista, 
pudemos conhecer melhor a realidade de cada estudante em relação ao uso de materiais em 
alto relevo, sistema braile, sintetizadores de voz e também em relação às experiências deles 
com ledores. Terminada a etapa de entrevistas, iniciamos a etapa de simulados comentados. 
Elaboramos e aplicamos simulados comentados do ENEM, como auxílio ledor e com a tecnologia 
assistiva de sintetizador de voz DOS-VOX, versão 4.5, utilizando as questões com DI da prova 
do 1º dia do ENEM de 2013, caderno 3 branco.  
 
Palavras-chave: deficiência visual/cegueira; Análise do Discurso; Descrição de imagens; gestos 
de interpretação; Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
 

Resumen 

En este trabajo, adoptamos las concepciones teóricas y metodológicas del Análisis del Discurso, 
línea francesa (AD). Establecemos dos objetivos generales: a) investigar las estrategias 
ofrecidas en la la elaboración de cuestiones con imágenes direccionadas a candidatos con 
deficiencias visuales, en el examen ENEM; b) comprender los procesos que apoyan la 
interpretación de esas cuestiones, teniendo como objeto de estudio los gestos de interpretación 
presentes en comentarios de los estudiantes en simulados comentados. Para cumplir el objetivo 
‘a’, mapeamos cuestiones con imágenes en exámenes convencionales del ENEM, 
contrastándolas con las cuestiones que son hechas para los candidatos con deficiencias 
visuales. Relacionando imágenes con sus respectivas descripciones, encontramos las siguientes 
estrategias: sustitución de cuestiones, adaptación de cuestiones y recurso DI (descripción de 
imágenes). Para cumplir el objetivo ‘b’, entrevistamos a estudiantes con deficiencias visuales, en 
una escuela pública de enseñanza media - en la ciudad de Río. Con las entrevistas, fue posible 
conocer la realidad relacionada al uso de tecnologías asistivas y servicios como: materiales en 
relieve, el braille, sintetizadores de voz y lectores. Tras la fase de entrevistas, iniciamos la de 
simulados comentados. Desarrollamos y aplicamos simulados comentados de ENEM, con 
tecnología de sintetizador DOS VOX 4.5 y con el servicio de lector. Utilizamos cuestiones con DI 
del examen ENEM 2013, primer día, cuaderno blanco.  
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“Like the Suyá witch, the shaman among the 
Inuit possesses extraordinary powers of vision, 
though these could be used for beneficial as well 
as harmful ends. He, too, is a seer rather than a 
spectator, whose sight could open up pathways 
into the parallel worlds of animals and spirits. In 
the cosmology of the Yup’ik Eskimos, according 
to Anne FienupRiordan, ‘vision was an act 
constituting knowledge, and witnessing was a 
potentially creative act’ (1994: 316). The Eskimo 
cosmos, it transpires, teems with ever-watchful 
eyes. Among Inuit generally, there is a close 
association between seeing and hunting: it is 
through his clear and penetrating sight that the 
hunter initiates an encounter with the game 
animal, which in turn is consummated with the 
animal’s willingly offering itself to the hunter” 
(Tim Ingold) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Cuando la vida depende de la naturaleza, todas 
las miradas se hacen vitales. En el desierto, los 
ojos buscan cualquier señal de vida, huellas de 
animales, plantas, el lenguaje de la tierra. 
Leemos en la arena la escritura de la vida. 
Cuando nos dirigimos hacia algún pasto, no se 
nos escapa nada de lo que vemos en el camino.”  

(Moussad Ag Assarid) 
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PREFÁCIO 

 

Beijar, sonhar, dormir, ver! 

 

“(...) costuma-se até dizer que não há cegueiras, mas 
cegos, quando a experiência dos tempos não tem feito 
outra coisa que dizer-nos que não há cegos, mas 
cegueiras” (José Saramago) 

 

Beijar, sonhar, dormir! Pelo menos três coisas boas que fazemos de olhos 

fechados. Olhos fechados: quantos sentidos dormem e são acordados dentro 

deste dizer. Expressão que compreende o desenrolar costumeiro de uma ação, 

ou simplesmente evoca o ato físico de ter as pálpebras unidas (por alguns 

instantes ou por mais tempo), ou ainda um ‘não ver’? Sentidos fluidamente 

possíveis, nem centrais, nem marginais. Para se fechar os olhos é preciso ter 

olhos? “As frases feitas são assim, não têm sensibilidade para as mil subtilezas 

do sentido”1. Cazuza aprofundaria o sonhar, o dormir e o beijar afirmando que 

são coisas invisíveis, assim como as melhores coisas da vida o são, e por isso 

as fazemos de olhos assim, fechados. Invisibilidade só existe se fechamos os 

olhos? O que se vê quando as melhores coisas da vida são invisíveis? Se não 

as podemos ver, talvez possamos viver as melhores coisas, senti-las com nosso 

respirar, percebê-las com nosso olhar, tocá-las com nosso olfato, desejá-las com 

a força de nossas artérias.  

“Os olhos propriamente ditos, não têm qualquer expressão, nem mesmo 

quando foram arrancados, são dois berlindes que estão para ali inertes; as 

pálpebras, as pestanas, e as sobrancelhas também, é que têm de encarregar-

se das diversas eloquências e retóricas visuais, porém a fama têm-na os olhos”. 

                                                           
1 Neste escrito, os trechos entre aspas e em itálico foram retirados do livro e do filme ‘Ensaio 
sobre a cegueira’ de José Saramago. Optamos por não deixar as referências completas com 
número da página por perceber que várias delas vão e voltam ao longo do livro com diferentes 
possibilidades de sentidos. Além disso, entendemos que se o leitor deste escrito sentir a 
necessidade de buscar o trecho em seu lugar original (se podemos dizer assim ‘original’), deverá 
para isso ler o livro todo como forma de viver a experiência de lê-lo e sentir o pulsar e os gritos 
das palavras e de seus silêncios. Nossos recortes das citações do referido livro são um possível 
e não um único.  
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Estes mesmo olhos têm a pretensa posse da visibilidade, da completude, do 

saber e, por que não, da realeza – “Afinal, em terra de cego quem tem olho é 

rei”. Os olhos fazem com que a visão se reduza fisicamente a ele mesmo, ao 

olho, quando a experiência nos mostra a extensão quase infinita que se tem em 

relação às possibilidades do enxergar-olhar-ver não necessariamente com os 

olhos. Mas pobre dos olhos, eles não fazem nada. Quem lhe confere toda essa 

proliferação instável e heterogênea de sentidos? Quem o sobrecarrega com 

todos essas funções? Quem o culpa por trazer em si mesmo a redução de vários 

órgãos do nosso expressar? Podemos ver além da mera aparência daquilo que 

nos chega aos olhos?  

O que compartilhamos aqui não se insere em um ensaio, nem introdução, 

talvez um capítulo de apresentação, um capítulo acerca de problematizações 

que impulsionaram a investigação científica que procedemos, um capítulo de 

reflexão para a vida antes de mais nada, seja essa vida acadêmica ou não. O 

que se desenvolve nestas linhas é algo talvez menos acadêmico, mas nem por 

isso menos científico e menos digno de se apresentar por escrito em uma tese, 

uma vez que é o movimento de repensar, desconstruir e reconstruir, é a fluidez 

desesperada do deixar em aberto, é o vai e vem das ondas interrogantes que 

desencadeia toda a vida das ciências, bem como os avanços da humanidade (e 

por que não os retrocessos?). “As palavras são assim, disfarçam muito”. Nem 

ensaio, nem estudo, quem sabe um leve e modesto ‘ultraje’ à cegueira, sem 

pretender para isso cometer nenhum sacrilégio em relação aos seus preceitos 

(apenas quando necessário), até porque “todas as imagens da igreja estão com 

os olhos vendados”, todas entraram numa “noite branca”, não há nenhum santo 

sem cegueira branca2 para nos contrariar, julgar ou aconselhar. 

Verdades, pensamentos, comodismos, experiências e relações que são 

disseminadas sobre o conceito de cegueira e sobre os modos de experienciá-la 

são explorados ao longo de duas obras que tomamos aqui, neste prefácio, 

dialogando com nossas problematizações e nossa proposta teórica. Não 

pretendemos que nossas reflexões se restrinjam a fazer paralelos, julgamentos, 

avaliações nem comparações categóricas entre o livro de José Saramago 

                                                           
2 No livro “Ensaio sobre a cegueira”, de Jose Saramago, há uma epidemia de cegueira 
caracterizada como cegueira branca.  
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‘Ensaio sobre a cegueira’ e o filme homônimo dirigido por Fernando Meirelles. 

Tampouco buscamos analisar o papel social e atuação artística de personagens. 

Essas pontes são relevantes, mas deixamo-las para os críticos, que muito bem 

já as fizeram (e um dia quem sabe poderão refazê-las...se é que estão prontas). 

Propomos recortes, fragmentos do livro e do filme que nos apontam 

questionamentos que não nos podem escapar se o tema de nossa investigação 

passa por aspectos como: a relação entre linguagem verbal e imagens; leitura e 

interpretação; imagem em provas para candidatos que precisam de recursos 

especiais para visualizá-la; relação entre ledor e candidato com deficiência 

visual.  

O filme nos traz o seu discurso propondo ser um ensaio sobre a cegueira 

já ensaiada sob a forma de livro. O que aparece na tela no princípio são vultos, 

recortes e distorções, alternando-se com a nitidez. As cenas nos trazem partes 

pequenas de situações de um trânsito caótico. Buzinas, apitos, freios usados 

bruscamente, música que vai passando, sirenes, tensão dos carros e 

derrapagem de rodas. O caos é visto muito mais pelo som, pelo escandaloso 

buzinaço, pelos burburinhos estressados das pessoas, do que propriamente 

pelas imagens, que são bastante fragmentadas. As cenas/ imagens iniciais nos 

trazem mais intensamente a sensação de rapidez ou velocidade do que a de 

caos. Mas qual seria o som do caos no trânsito? O que seria um trânsito caótico 

para ocidentais e orientais, por exemplo? Várias possibilidades de concreto, de 

areia, de mar, de movimento, de sentidos. Repensar os absolutos, os extremos, 

as razões. Como decifrar uma imagem? Que órgãos dos sentidos nos permitem 

andar vendo a cidade, o mundo? 

O semáforo: um recorte do fragmento do trânsito rápido e caótico; um som 

que no dia-a-dia não nos damos conta indicando a alternância entre as cores 

vermelha e verde. Vermelho acende. Vermelho apaga. Verde acende. Verde 

apaga. Sucessão de cores recortadas em que o amarelo não entra, precedida e 

sucedida por um som imperceptível ao ouvido humano que está lá embaixo, na 

via do caos. Som perceptível aos que recortam e conseguem subir até o 

semáforo, e entendem que a alternância entre uma lâmpada e outra não gera 

somente mudança de cores e, consequentemente, das ações que cada uma 

simboliza e exige, mas gera também um som. Ou seria ele mesmo, este som, 



 

5 
 

não gerado, mas sim o gerador das mudanças de cores nos semáforos? 

Enganamo-nos ao pensar que a natureza de nossos discursos é sempre 

pertencente aos sentidos pré-estabelecidos pela ‘lógica’ da experiência, sem 

perceber que a cor pode se tornar ruído, o ruído pode estabelecer uma cor e ele 

pode se transformar em imagem, além de exigir uma ação.  

A cegueira abre as portas para o recorte das sensações, para a 

experimentação das emoções, para sinestesias desprezadas pelo mecanicismo 

da ‘vidência’ e pela aparente transparência das práticas humanas. “E como 

saberás tu que é dia, Pelo sol, pelo calor do sol”. A cegueira torna, por exemplo, 

“o sentido da audição por cima do que é normal” o que se percebe, tanto no livro 

como no filma, de forma bastante evidente no cego contador (sem cegueira 

branca), que possui seus sentidos muito mais aguçados do que os personagens 

que se tornaram cegos mais recentemente (com cegueira branca). A cegueira 

faz da “voz a vista de quem não vê”, e para um candidato do ENEM que não vê 

com os olhos, a voz de um ledor é a possibilidade de ter a descrição/ 

interpretação/ leitura da uma imagem, que é vista por esse candidato através do 

verbal. A imagem fica assim parafraseada, contida, conduzida pelo verbal lido 

pelo ledor, depois vai ser polissemicamente interpretada com uma visualização 

do candidato. Uma visualização que se produz pelo ato de ouvir-ler e escutar, e 

não pelo ato de ver e ler. Parece um devir da chegada pretensamente contida 

de um sentido que não é um, são vários. No livro de Saramago, acontece em 

várias passagens a leitura de histórias para as pessoas com cegueira branca e 

esse ato tem uma expressão que o resume bem: ‘ouvir ler’. “Os outros sentaram-

se a ouvir ler o livro”.  

A cegueira explora nossas imagens em tal nível de profundidade que 

chegamos a ser vistos por essas mesmas imagens, sabemos que elas nos veem, 

e vice versa, mesmo que nos falte a vidência (comumente julgada como oposta 

à cegueira). Entendemos a vidência de modo a reavivá-la como um recorte da 

cegueira, pois, se todos somos em certa medida cegos ao não poder ver o todo 

que pensamos ver, todos nós temos deficiência visual e, portanto, cegueiras. O 

fato de uma pessoa poder ver com os olhos, a que comumente se denomina 

‘vidência’, não tira dela o seu inconsciente de poder ver o todo, não a faz ver 

mais nem melhor que outros, e aí reside nosso pensar na vidência como um 
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recorte da cegueira. “Como foi que se reconheceram, ora essa, pelas vozes, 

claro está, não é só a voz do sangue que não precisa de olhos, o amor, que 

dizem ser cego, também tem sua palavra a dizer”. A voz que vê, os olhos que 

dizem, as sensações de cegar.  

O livro também nos propõe o seu discurso, e é obra precursora ao filme. 

O “disco amarelo3”, que não aparece no filme, é o primeiro elemento a ser 

considerado já nas linhas iniciais, iluminando-se. Um exemplo dos recortes que 

o filme fez do livro, silenciou a cor amarela, recortou o semáforo. Semáforo 

recortado, lâmpadas e cores recortadas, o simbólico do amarelo silenciado, sons 

recortados, percepções e experiências recortadas. Um recorte que nos 

apresenta a impossibilidade de o ser humano ver o todo, ainda que tenhamos a 

sensação de que podemos fazê-lo. Temos uma falsa certeza de poder ver o todo. 

Enganamo-nos, mas acreditamos no recorte como sendo o nosso todo, (e isso 

nos basta...nos basta?). Parece mesmo que nossa natureza é essencialmente 

inconsciente e amnésica (enriquecida com esquecimentos). A cegueira acontece 

quando nos permitimos ver, ainda que essa permissão não tenha consciência 

“com dentes para morder”. Ao ver-olhar cegamos, sem nos saber cegos.  

Residiria aí a opacidade do nosso ver cotidiano? Uma sensação 

(in)consciente de transparência, de certeza de ver, de enxergar, de perceber o 

que em sua completude não se pode ver, se é que não acabamos nos 

contradizendo ao falar em completude diante de nossos discursos, sejam eles 

imagéticos, sonoros ou de qualquer outra natureza ou matéria simbólica. A 

sensação de transparência seria algo próximo ao ‘ver de mentira’ filosofado pelo 

velho da venda preta? Em que consistiria o ver de verdade? O acreditar no 

recorte como sendo o todo não seria uma falta de lucidez, sendo o próprio germe 

do ver/ olhar humano? E se assim o fosse, ou se assim o é, não seria toda a 

humanidade cega, toda a humanidade seria um conjunto de “caranguejos coxos 

agitando as pinças trôpegas à procura da perna que lhes faltava” ou ainda 

“formigas que vão no carreiro”? E quem nunca viu um carreiro de formigas 

saberia compreender a analogia entre a humanidade e as formigas?  

                                                           
3 O livro ‘Ensaio sobre a cegueira’ de José Saramago conservou, a pedido do próprio autor, a Língua 
Portuguesa utilizada em Portugal. 
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Cega de cegueira branca ou preta? Teria a cegueira uma cor ou uma 

ausência de cor? Seria ela, a cegueira, uma espécie de “gripe que se pega”? E 

nesse passo sendo todos cegos seria insano falar em cegos e videntes, mas não 

o seria se falássemos em cegueiras simplesmente (como possibilidades de ver 

algumas coisas em detrimento de outras), ou em olhares (incluindo a cegueira 

como um recorte do olhar). Sugerimos que todos somos em certa medida cegos 

ao não conseguirmos ver algumas coisas quando vemos outras, ratificando o 

que Saramago dita como verdade da experiência ao revelar que não há cegos, 

mas cegueiras. Isso nos impulsiona a repensar conceitos e noções tais como: 

visível e não visível, cegueira e visibilidade. Cegos e deficientes todos somos em 

determinados aspectos. A deficiência visual é uma das muitas formas de 

cegueiras, ou também uma das muitas formas de olhares, mas não nos deixa 

confortável, ao pensar assim, colocar a vidência em um versus à cegueira.  

Mais recortes cinematográficos, agora aéreos. Um cruzamento. Uma via 

de acesso ao cruzamento, com suas sinalizações horizontais, seus transeuntes, 

seus veículos, seus prédios, seu caos, sua urbanização. O verde acende, o avião 

passa, mas um dos carros não segue como esperado normalmente, como 

exigido pela mudança de cores do semáforo para o verde. Os outros carros 

passam. As pessoas também, assim como as vozes, os gritos e as buzinas. Tudo 

vai passando e a visão fica branca. A visão do condutor ficou branca. Ele cegou 

em meio ao mar de leite. Agora “ele é só um cara cego”, no meio de tantos outros, 

um cara que nada em leite, que vê uma luz no meio do mar, do nevoeiro, um 

cara que “se afoga na maré branca”. Ele é só um cara cego que deixou de ver o 

seu apartamento belamente decorado, o caos do trânsito, o rosto da esposa, a 

mão que o ajuda e o assalta. Ele é só um cara cego que pode agora ver o 

alojamento sujo, apertado e fétido, a esposa com cegueira branca ao seu lado, 

o homem que roubou seu carro, o médico que o encaminhou ao hospital, o calor 

no rosto e o cheiro quente, ácido e podre do ar. “Estar cego não é estar morto, 

mas estar morto é estar cego”. 

A cegueira é branca, é negra, é rosa, é verde, funde-se no espectro solar. 

“Se efectivamente são cores o branco e o negro”. A luminosidade é intensa 

demais. Colírios, lentes, óculos escuros. O farol alto do carro cega 

temporariamente. Podemos ver no escuro? A claridade é o que nos permite ver? 
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Ver é atividade exclusivamente ocular? “Já tinham uma luz dentro das cabeças, 

tão forte que os cegara”. O olho mágico, o microscópio e as lentes de diagnóstico 

oftalmológicas também podem ver ou são ferramentas que nos ajudam a 

recortar? “Eu acabei de ficar cega”, isso é contagioso. O não ver, o não querer 

ver, o não poder ver: recortes, possibilidades de olhares, cegueiras. A cegueira 

branca é um recorte da cegueira preta? A cegueira tem cor? Existe uma cegueira 

incolor? Ela é um recorte da visão? A visão é um recorte da cegueira? Existe um 

quem nasceu primeiro: a vidência ou a cegueira em meio ao mar longo e fluido 

de possibilidades de olhares? Se recordarmos o princípio bíblico do mundo, na 

criação imaginada do universo, Deus viu que a escuridão não era algo bom e 

promoveu a luz, sinal de que o começo de tudo foi sem luz, mas nem por isso 

cego, uma vez que naquele tempo escuro não havia nenhum ser humano ainda 

para contar a história, ou melhor, para ver ou deixar de ver. “Precisamos de luz. 

Sem luz não há imagens”. Fiat lux! No livro e no filme a cegueira não é ausência 

de luz, mas de lucidez, e se formula em um branco leitoso, forte, que acaba 

cegando como as luzes e clarões internos que os seres humanos induzem 

constantemente e vão os deixando apavoradamente ignorantes - um ‘sinônimo’ 

possível para a cegueira dentro do livro e do filme)4.  

Conjugando essa ideias com nossa proposta de trabalho, Souza (1998) 

propõe que a imagem não é visível, torna-se visível a partir de um trabalho 

ideológico de interpretação. Uma possibilidade para entender como um 

candidato que precisa de atendimento diferenciado para ver imagens da prova 

do ENEM visualiza essas imagens é o viés da interpretação. Toda interpretação 

perpassa a noção de recorte (Orlandi, 1984) como unidade discursiva e, 

especialmente no campo da materialidade visual, o recorte só amplia o horizonte 

de interpretações, agigantando as possibilidades de sentidos, proliferando 

criativa e polissemicamente fragmentos e mais fragmentos. 

O verbal vai então delinear os caminhos interpretativos da imagem, 

tentando traduzi-la. Nesse propósito a imagem funciona contida pelo verbal. A 

                                                           
4 De certo modo, é esse sinônimo o que fala mais alto se pensarmos na obra ‘Ensaio sobre a lucidez’, 
também de Saramago, em que quatro anos após a onda de cegueira branca os resultados eleitorais 
deixaram ver um “corte de energia cívica” desencadeado pela radical opção pelo voto em branco – outra 
epidemia branca. O branco da reflexão, da volta da consciência e que afasta o medo e a mediocridade. 
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imagem é presenteada pelo verbal com uma máscara belamente adornada, mas 

a imagem recusa seu presente, pois a máscara não lhe serve, não cabe nela. A 

máscara não consegue dar conta de uma linguagem cuja materialidade lhe 

escapa, mas disfarça certos aspectos indesejáveis ao recortar o que pode ser 

visto e o que não pode ser visto. Não há uma relação de superioridade e 

inferioridade entre verbal e visual, cada qual guarda em si suas características 

que servem aos mais variados fins.  

O tom de voz é um recorte. “O medo cega”. “Está com medo de fechar os 

olhos? Não. Estou com medo de abrir. Medo de ficar cega enquanto dormir”. O 

mundo exterior e o mundo interior: mais do que complementares, duais ou 

antagônicos, são recortes, são fluidos, são espaços abertos. As camaratas e o 

muro vigilante, o mundo ‘vidente’ e as alas ‘cegas’, o existir e o ser, o que a 

mente pode imaginar e o que os olhos podem ver são muito mais do que polos 

de oposições e complementações, são interpenetráveis, não começam nem 

acabam, são grandezas contínuas, são discursivamente recortados. As 

aparências, que nos enganam: recortes. “Ficando por esta via demonstrado, 

mais uma vez, que as aparências são enganadoras, e que não é pelo aspecto 

da cara e pela presteza do corpo que se conhece a força do coração”. Nascer 

cego, estar cego, ser cego, ficar cego, querer cegar: recortes, cegueiras. “Ceguei 

quando estava a ver o meu olho cego”.  

O que o livro coloca e o filme mostra o tempo todo é que devemos virar o 

nosso olho (“único lugar do corpo onde talvez ainda exista alma”) para dentro 

como um espelho, recortando-nos a nós mesmos, vendo uma parte refletida de 

nós, a fim de tentar compreender a cegueira branca, a fim de tentar reverter a 

pior cegueira que é aquela em que não se quer tomar consciência de algo. 

Deveríamos para isso meter “a consciência na cor do sangue e no sal das 

lágrimas” e deixar de viver “às cegas” (sem querer ver)? “Como poderíamos nós 

que apenas vemos saber o que nem ele sabe”. Até que ponto está a cegueira 

relacionada à sapiência? “Alguns destes cegos não o são apenas dos olhos, 

também o são do entendimento”. Será a cegueira sinônima de ausência de 

saber, de consciência? “Sabia que a sua imagem estava ali a olhá-lo, a imagem 

via-o a ele, ele não via a imagem”, mas a sabia.  
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A contagem dos passos até o banheiro, o pulso com o relógio, o abraço, 

o beijo e as cabeças nos ombros saudosos, a roupa, a nudez, o cheiro, o calor, 

a urina e a água do banho: recortes. As lembranças do passado ‘vidente’ e a 

cegueira branca do presente: recortes.  A voz e a audição: recortes. O branco e 

o preto, o transparente e o reflexo no vidro: recortes. O cão das lágrimas, o 

médico, a recepcionista, o menino, o ladrão, o taxista: recortes de humanos. 

Conferência, mesa redonda, seminário, ignorância geral: recortes. A burocracia, 

a epidemia, as ‘camaratas’: recortes. O branco, a dor, o isolamento, o sanatório, 

a pesquisa, a cura: recortes. O carro, o avião, a estrada, o trânsito, o caos, o 

pânico, a cegueira, os problemas: recortes. A tropa, a multidão, a humanidade, 

os cegos, os guardas: recortes. A aliança, o amor, o sexo, o desejo, o ciúme, a 

compaixão, a juventude e a velhice: recortes. Olhos abertos, cegueira, a audição, 

a visão, o paladar, o tato, o olfato e o sentir: recortes. O tiro, a voz, o morrer, o 

viver, o deitar, o sentar, o pensar, o balançar: recortes. O rádio, o telefone, a 

televisão, a voz mecanicamente humana: recortes. Alegria e tristeza: recortes. 

Os valores morais, a dignidade, a podridão humana: recortes. A vigilância, ala 1, 

ala 3, o controle, o aparelho bélico: recortes. Possibilidades de repensar o olhar, 

o ver, o enxergar, o sentir, o existir, o agir. “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 

repara.” O recorte é o fundamento da visão, que não é linear, nem transparente, 

nem total, nem cega, mas um recorte de cegueiras, talvez.  

“Nos meus sonhos você é sempre bonita”, a subjetividade do olhar é um 

ponto quase inquestionável, uma “questão privada entre a pessoa e os olhos 

com que nasceu”, uma questão de se ter ideias e opiniões, de pensar, de 

interpretar e não necessariamente de se ter olhos. Uma questão que não passa 

pela vontade própria do indivíduo, mas por toda a formação ideológica que o 

impele a agir de uma forma e não de outra, a dizer de uma maneira e não de 

outra, independente dos olhos em si. Sonhar é uma possibilidade de ver, “há 

uma grande diferença entre um cego que esteja a dormir e um cego a quem não 

serviu de nada ter aberto os olhos”. “Os olhos não são mais do que lentes, umas 

objectivas, o cérebro é que realmente vê”. Então por isso estariam os cegos nas 

camaratas de um manicômio (“o mundo está todo aqui dentro”), uma vez que a 

cegueira seria um distúrbio ou deficiência do cérebro? “A cegueira também é 

isto, viver num mundo onde se tenha acabado a esperança”. 
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A perna podre, a fome, a necessidade fisiológica, a guerra, a decadência, 

a liberdade, a sujeira, o abrigo, a chuva, o carinho, a família, o retorno da visão: 

recortes. O toque, o beijo, o cachorro, a lágrima, o corpo sendo devorado 

furiosamente, os coelhos e as galinhas: recortes, memória. Formas, planos, 

contornos, superfícies e cores podem ficar retidos na memória, auxiliando a 

“suportar a cegueira em cegos não congênitos”?  Recortes que permitem ver o 

feio e o belo da visão de mentira. “A cegueira é uma dádiva para os feios”. 

Memória que nos impulsiona a “ouvir uma música dentro de nossa própria 

cabeça”. O ontem no hoje, momentos de vida, modos de ver, memória recortada. 

“E aventurar-se, sem mão de guia nem trela de cão, no labirinto dementado da 

cidade, onde a memória para nada servirá, pois apenas será capaz de mostrar 

a imagem dos lugares e não os caminhos para lá chegar”. Valerá essa imagem 

por mil palavras? “Calemo-nos todos, há ocasiões em que as palavras não 

servem de nada”. 

O desejo de todos os personagens cegos era único: ver. “Eles 

enxergariam novamente. Desta vez eles iriam ver de verdade”. Mas qual verdade 

eles iriam ver? A verdade que sai dos olhos do cego no consultório médico? A 

verdade que o confessionário de lentes oftalmológicas deixa ouvir? As verdades 

dos videntes, dos cegos de brancura, dos cegos de negrume? A verdade da 

consciência? “Quantos cegos serão precisos para fazer uma cegueira” O que 

enxergariam afinal? A verdade seria então acordar a “imunda e rastejante besta 

do pavor”? O medo é capaz de cegar uma geração?  

“Mas quem ficaria tão inseguro a ponto de se prender ao cobertor da 

cegueira”. A cegueira é mais um véu preto, mais uma membrana, mais uma 

capa, mais uma maquiagem. Nem culpados, nem inocentes, cegos, 

“simplesmente cegos, cegos sem retóricas nem comiserações”. Cegos ou 

fantasmas? “Ser fantasma deve ser isto. Ter a certeza de que a vida existe, 

porque quatro sentidos o dizem, e não a poder ver”. Fantasmas não, apenas 

seres humanos, pois os ditos ‘cegos’, se não a podem ver, podem vivê-la, 

percebê-la, senti-la. “O mal é sermos cegos”. “Como se chama? Os cegos não 

precisam de nome, eu sou esta voz que tenho, o resto não é importante”. Os 

personagens se reconhecem e se conhecem pela voz, pelo papel social que 

exercem e por números. Outro recorte da sociedade. Não há uma caracterização 
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específica de um grupo. “Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa 

coisa é o que somos”. A identidade é a cegueira, e o “mundo está cheio de cegos 

vivos”. Em ambas as obras os personagens não possuem nomes próprios, são 

apenas recortes sociais, reflexos de um pequeno fragmento do ser: mulher do 

médico, médico, ladrão, primeiro homem a ficar cego, guardas, ministra da 

saúde, consultora financeira, homem cego, motorista de táxi, a mulher dos 

óculos escuros, o velho da faixa preta, o contador, o rei da ala 3, etc. 

Muitas interrogações, muitas respostas possíveis. Mas não pretendemos 

responder a todas elas, muito menos seguindo uma ordem de importância. Os 

problemas e os caminhos de pesquisa são tortuosos, as verdades científicas 

estão aí, acordadas, esperando quem as desfaça, rebata, prove, pondere, 

experimente, reformule ou as ponha para dormir. Pretendemos com nossas 

reflexões iniciais reforçar esse caráter dinâmico que deve possuir a vida em 

qualquer que seja sua instância e evidenciar que por mais que uma hipótese seja 

comprovada, ela poderá ser questionada e, quem sabe voltar para sua caixinha. 

“Calemo-nos todos, há ocasiões em que as palavras não servem de nada”. 
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1. VENTOS DE INTRODUÇÃO 

 

1.1. O caso da fotografia 

 

 

“Não seria toda a humanidade cega, toda a 
humanidade seria um conjunto de 
caranguejos coxos agitando as pinças 
trôpegas à procura da perna que lhes faltava 
ou ainda formigas que vão no carreiro?  
(José Saramago) 

 

 

 
O vento trouxe uma fotografia e a deixou cair em cima de uma mesa. Essa 

fotografia ficou lá por uns instantes. Seja em cores ou em preto e branco, ela se 

mostrou para qualquer um que passou por ali e a viu. Mas pode ser que nem 

todos que a viram a perceberam ou quiseram tomar consciência da essência 

daquela foto. Algumas pessoas podem ter optado por ignorá-la – e às vezes sem 

perceberem que o ato de ignorar só é possível porque existe algo que se 

pretende deixar ignorado, esquecido ou simplesmente não visualizado (mas que 

foi visto).  

Assim também podemos refletir que cada um que percebeu a referida 

fotografia e tomou consciência de sua essência, o fez de maneiras distintas. 

Alguns podem ter se empenhado em apreciar o colorido ou o preto e branco. 

Outros podem ter admirado a paisagem ou as pessoas que posaram para o 

fotógrafo. Algumas pessoas podem ter achado a foto feia, antiga, estranha e, em 

meio a esse mar de qualificações, estariam todos a delinearem interpretações 

que não cessam, a expressarem discursos recortados, a olharem para algo 

enquanto se cegam para outro algo, a interpretarem. Interpretação é algo de que 

nenhum ser humano escapa. Entendamos que contextualizamos a situação 

acima desde a perspectiva de quem viu a foto com os olhos- sem 

necessariamente ter sentido o vento que a trouxe.  

Pensemos nessa mesma situação mas com pessoas que não viram a foto 

com os olhos, pessoas que se revestem da ‘forma-sujeito cego’5. Essas pessoas 

                                                           
5 Em nossa pesquisa, adotamos a noção de ‘forma-sujeito cego’ para nos referirmos às pessoas 
com alguma deficiência visual e que precisam de recursos especiais para visualizar imagens nas 
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não tiveram sequer a oportunidade de ignorá-la, simplesmente porque não a 

viram com os olhos e não sabiam de sua existência? Elas podem ter sentido o 

vento bater suavemente em suas faces e escutado um ruído de algo leve, trazido 

pelo vento, caindo sobre a mesa. Tateando a mesa, algumas dessas pessoas 

podem ter encontrado a fotografia, outras podem ter encontrado um papel sem 

relacionar a um tipo fotográfico. Outros podem nem ter se dado ao trabalho de 

tatear sobre a mesa e decidiram ignorar que algo foi deixado ali pelo vento, como 

quem vendo faz que não viu.  

Voltemo-nos para os que tatearam e acharam a foto. Podem tê-la rasgado 

ou a deixaram de lado. Mas, se decidiram saber sobre a essência daquela foto, 

prenderam-se em quais aspectos, se não puderam ver com os olhos? Nas cores, 

nas formas das montanhas, na expressão facial das pessoas que posaram para 

o fotógrafo? Que adjetivos utilizaram para qualificar a foto? O vento, que trouxe 

a foto, não falou aos ouvidos de quem não a pode ver com os olhos algo como: 

“essa fotografia está colorida e apresenta uma família feliz brincando em um 

jardim à beira rio”. A linguagem desse vento é de outra natureza, não é 

duplamente articulada, mas pode ter algum grau de recursividade, quem sabe?  

O fato é que ele, o vento, não fala, só sopra e assovia. A fotografia também não 

fala, só mostra, representa, apresenta, retrata. E quem fala, será que está 

disposto a falar sobre o que viu e percebeu na foto? Em que contexto é proibido 

se fazer ver algo que foi visto? Falar sobre o que se vê seria igual a perceber o 

que se vê? Quem não viu com os olhos conseguiria visualizar a partir da fala do 

‘ouvir ler’ de outra pessoa?  

Questões como se ver e enxergar são sinônimos, ver e visualizar são a 

mesma coisa, diluem-se quando caminhamos pela fluidez das percepções. Ver 

não indica atividade mais ou menos importante do que enxergar e visualizar. É 

um lugar comum situar essas questões com um certo teor de versus, antes 

                                                           
provas do ENEM. Althusser (1973, p. 67) coloca que todo ser social se “reveste de uma forma-
sujeito para ser agente de uma prática”. Portanto, pessoas com deficiência visual técnica e cegos 
são designações que neste trabalho relacionamos com o conceito de ‘forma-sujeito cego’, não 
por uma questão de politicamente correto e sinonímia, mas por dialogar com nossa proposta 
teórica. 
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queremos estabelecer uma relação de deslizamento entre enxergar-olhar-

recortar-ver-visualizar.  

 

1.2.  Deslizando para ver melhor 

“Os outros sentaram-se a ouvir ler o livro”  
(José Saramago) 

 

 

No prefácio, estabelecemos que cegueira, deficiência visual e vidência 

são possibilidades de olhares (a partir da noção de recorte de Orlandi, 1984), 

cabendo novamente aqui ressaltar que isso nos aponta para a existência de uma 

humanidade em que todos temos, em menor ou maior grau, deficiência visual 

(não somente a deficiência visual ditada pelas organizações de saúde).  

Esse raciocínio não quer dizer que não tenhamos consciência de que o 

mundo, em geral, estabelece suas diretrizes em torno de quem possui a 

deficiência da ‘vidência’ (enxergar com os olhos), ou seja, em torno daqueles 

que não são considerados como tendo deficiência visual, cegueira ou baixa 

visão, por exemplo. Esse sintagma ‘deficiência visual’ possui, portanto, uma 

dupla consideração: a) de caráter técnico, que considera uma certa oposição 

entre enxergar com os olhos e não enxergar com os olhos. Ainda que 

reconheçam as organizações de saúde os graus de deficiência visual, o 

parâmetro é a visão com os olhos; b) a de caráter dado por nós como discursivo, 

que não considera oposições, mas sim recortes.  

De acordo com NEGRY & AGUIRRE (2011, p. 34), desde uma perspectiva 

da oftalmologia, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), há 66 

definições para cegueira. Na área médica, a pessoa cega apresenta redução da 

acuidade visual central desde a cegueira total (nenhuma percepção de luz) até 

acuidade visual menor que 20/200 (percepção de luz e capacidade de contar 

dedo a 1 metro) ou mesmo pessoas com visão panorâmica menor que 20º. Na 

área pedagógica, considera-se “cego”, o aluno com perda total da visão, 

necessitando utilizar o braile e outros recursos didáticos especiais, mesmo que 

a percepção de luz os ajude na mobilidade. Para DE MASSI (2002, p.8)  
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(...) uma criança com cegueira congênita dependerá da 
audição e do tato para adquirir conhecimentos e formar 
imagens mentais, enquanto uma criança, cuja cegueira ou 
perda acentuada da visão ocorra depois do nascimento, 
poderá reter imagens visuais e ser capaz de relacioná-las 
com as impressões recebidas pelos outros sentidos. No 
entanto, segundo LOWENFELD (1963), aquelas que 
perdem a visão antes dos cinco anos, não são capazes 
de reter imagens visuais. (...) Tais informações são 
importantes, tanto para os aspectos educacionais, quanto 
pelos efeitos emocionais que o aparecimento da 
deficiência pode causar no indivíduo, conforme o período 
de desenvolvimento em que se encontra. 

 

Não nos prendemos aqui a uma perspectiva oftalmológica nem 

pedagógica, mas discursiva. Tendo a fluidez do enxergar como parâmetro, não 

nos atemos a um órgão do sentido específico, mas nas possibilidades de 

enxergar com outros órgãos e, por deslizamento de sentidos, tatear, ouvir-ler. 

No livro de Saramago, é notável que o homem com deficiência visual técnica, 

cegueira congênita, é quem mais enxerga e quem mais vê dentro do espaço 

dedicado às pessoas contaminadas com cegueira branca. Ele não possui 

cegueira branca, e a mulher do médico não possui deficiência visual técnica nem 

a cegueira branca.  

Trazendo esse raciocínio para o contexto de descrever imagens, 

precisamos redimensionar as ações de enxergar-olhar-recortar-ver-visualizar. 

Tentamos chegar a um consenso entre as concepções dicionarizadas desses 

verbos e suas ações, porém, são um tanto desencontradas, cada dicionário 

propõe um verbete com detalhes distintos. Decidimos propor nossas concepções 

para cada ação.   

Trabalhamos com a noção de que o ato de ver não pode ser considerado 

como determinado somente pelos olhos (fisiologicamente) – ainda que, como já 

escreveu Saramago “a fama tem-na os olhos”. Isso permite que, mesmo sem 

enxergar com os olhos, alguém consiga visualizar um conceito ou um objeto, 

pois há outros meios, que não os olhos, de tornar algo visível e visualizável: a 

visão das mãos, dos dedos, do corpo, da voz, da pele, do cheiro. É uma forma 

diferenciada de se ter olhos que veem, independente do que se quer ou do que 

se precisa ver.  
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Elaboramos a tabela a seguir com uma seta indicando o início e a 

culminância dessas ações, se consideramos uma certa medida de atenção, ou 

seja, uma pessoa ao enxergar a foto trazida pelo vento, não necessariamente a 

viu, não necessariamente a visualizou. Na primeira linha, temos as ações de ver 

com os olhos e, na segunda, ações de ver não necessariamente com os olhos, 

mas com as mãos, com os ouvidos. A ação de enxergar seria então da ordem 

do físico, enquanto ver seria da ordem do discurso, ação de interpretar.  

ENXERGAR COM OS 

OLHOS 

OLHAR RECORTAR VER VISUALIZAR 

 

ENXERGAR COM AS 

MÃOS, COM OS OUVIDOS 

OUVIR- 

LER/ 

TOCAR 

RECORTAR ESCUTAR VISUALIZAR 

 

Notadamente realizamos deslizamento (deslizamento é uma noção que 

explicitamos melhor no capítulo teórico sobre teoria e dispositivo da 

interpretação). Enxergar com os olhos deslizamos para enxergar com as mãos, 

com os ouvidos. A funcionalidade dos órgãos dos sentidos como a de olhar 

deslizamos para ouvir-ler. Independente se uma pessoa ouve ou olha, ela 

recorta. Ao recortar, tomando o recorte como uma unidade discursiva (Orlandi, 

1984), a pessoa fragmenta o que ouve ou o que olha e determina formações 

discursivas6 a partir desse recorte. Tendo recortado, ela vê ou escuta, ou seja, 

toma consciência sobre a essência de algo que viu ou ouviu, dedica atenção, 

contempla. A partir desse ver ou desse escutar, há visualização, ou seja criação 

de uma noção própria/pessoal daquilo que viu, criação de uma imagem mental 

em relação a um conceito, ideia, forma ou objeto. 

                                                           
6 “Chamaremos então formação discursiva aquilo que, em uma formação ideológica dada, isto 

é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada determinada pelo estado da luta de 
classes, determina “o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma alocução, de um 
sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc). Isto significa colocar que as 
palavras, expressões, proposições etc recebem seus sentidos da formação discursiva na qual 
são produzidos”. (Pêcheux, 2009, p. 146-7) 
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1.3. A entrada acadêmica 

“O mal é sermos cegos” (José Saramago) 

 

Adentrar academicamente nesse espaço do (in)visível não foi por acaso. 

Um exercício simples como fechar os olhos de repente e tentar perceber a 

realidade a sua volta impele qualquer ser humano a repensar essa mesma 

realidade desde outra perspectiva. Recortar a realidade e tentar repensá-la, 

ainda que pareça, não é uma atividade das mais simples. A assistência a um 

curso sobre o sintetizador7 de voz DOS-VOX, realizado em 2007 na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), permitiu que recortássemos a 

realidade. O objetivo desse curso foi apresentar o sintetizador DOS-VOX a 

alguns professores, de modo a estimular seu uso mesmo com estudantes sem 

nenhuma deficiência visual em aulas de línguas estrangeiras. Fato que chamou 

a atenção foi o modo como uma fotografia que acompanhava uma reportagem 

foi descrita pelo sintetizador. Nesse momento, muitos questionamentos 

surgiram, por exemplo, se a descrição, da forma como foi lida pelo DOS-VOX, 

de certa maneira ‘limitada’ ao nosso ver, prejudicaria a construção de sentidos?  

Desse ponto, começamos a pensar se o contexto fosse o de uma prova, 

por exemplo? Se fosse o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), como se 

daria essa descrição por um sintetizador? E por um ledor8? Tínhamos então 

nosso recorte de investigação: imagens e suas descrições em provas do ENEM. 

Ao longo de nosso caminho investigativo, percebemos que em provas do ENEM 

não é oferecido o sintetizador como recurso de acessibilidade. Já o serviço 

profissional especializado de ledor é uma possibilidade oferecida. Partimos 

então rumo às descrições presentes em provas do ledor do ENEM. Mas como 

                                                           
7 Sintetizadores de voz são programas que auxiliam na leitura de textos e telas de computador e 
de celular. Para exemplificar: um ser humano digita em editor de textos o que o sintetizador vai 
‘falar’. No caso de fotografias, por exemplo, um ser humano descreve a foto, colocando essa 
descrição em texto escrito em editor de textos. O programa reconhece as letras e as pronuncia. 
Por isso, é comum pessoas considerarem que o sintetizador lê imagens. O que acontece é que 
o programa reconhece as letras escritas e as pronuncia. O DOS-VOX é uma ferramenta 
tecnológica assistiva (conceito que desenvolvemos no capítulo 1.8) desenvolvida no Núcleo de 
Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
8 Ledor, na situação de prova do ENEM, é uma pessoa que presta serviço profissional 
especializado, sendo contratada para ler a prova para candidatos que solicitarem tal serviço e 
comprovarem necessitar dele. Candidatos com deficiência visual, por exemplo, podem solicitar 
esse ‘auxílio’.  
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caminhar por esses territórios? Era preciso elaborar o projeto e ter tempo hábil 

para desenvolvê-lo.  

Elaboramos um projeto9 e o submetemos ao programa de pós-graduação 

em Linguística, mestrado, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

em 2008-2009. Apesar de ter sido aprovado, não foi possível desenvolver o 

projeto devido à duração de um mestrado, pois em dois anos não haveria 

possibilidade de percorrer todo as etapas planejadas e necessárias – mesmo 

que fossem adaptadas. Em 2010, apresentamos as linhas gerais de nosso 

projeto em discussões sobre leitura de imagens e tecnologias, no VI Congresso 

Brasileiro de Hispanistas & II Congresso Internacional da Associação Brasileira 

de Hispanistas – Campo Grande (MS). Em 2011, submetemos o projeto ao 

programa de pós em Linguística, doutorado, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). Dessa vez, além da aprovação, tínhamos o tempo necessário 

para desenvolver nosso planejamento – quatro anos de doutoramento.  

Como prosseguir nosso caminhar? Algum vento soprou qual seria a 

direção e, mesmo sem ver assovios e sopros, conseguimos percebê-los com o 

auxílio da Análise do Discurso francesa (AD). Engajamo-nos, com esse suporte 

teórico e analítico, nos objetivos gerais de: a) investigar as estratégias oferecidas 

pelo ENEM para elaboração de questões com imagens para candidatos com 

deficiência visual, tendo como objeto as questões com imagem da prova 

convencional e as descrições dessas imagens; b) compreender os processos 

que sustentam a interpretação dessas questões, tendo como objeto os gestos 

                                                           
9 Para a elaboração do projeto para o mestrado na UERJ, fizemos algumas adaptações, como 
por exemplo adotar como objeto de estudo as provas do vestibular da UERJ, e não 
necessariamente somente as do ENEM. Com isso, realizamos requerimentos por meio de 
formulários protocolados ao Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA) da UERJ, em 
setembro de 2008. Solicitamos por exemplo autorização para observação da aplicação de 
provas, mas a resposta foi negativa. Também solicitamos dados estatísticos ao DSEA, em 
relação às pessoas com deficiências visuais que se inscreveram para o vestibular, mas a 
resposta foi a de que o DSEA não teria esse dado, uma vez que colocavam as pessoas com 
deficiências visuais nos 5% de cotas para: pessoas com deficiência em geral, brasileiros 
indígenas, filhos de policiais civis, militares, bombeiros e inspetores de segurança e 
administração penitenciária mortos ou incapacitados pelo serviço. Não havendo assim dados 
específicos relacionados aos candidatos com deficiência visual. Solicitações desse tipo também 
realizamos ao Ministério de Educação (MEC), tanto por telefone como por email, em relação ao 
ENEM, mas não obtivemos respostas.  
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de interpretação materializados nos comentários feitos pelos estudantes nos 

simulados comentados. 

A fim de atingir nosso objetivo, a primeira tarefa foi traçarmos uma revisão 

bibliográfica para obter trabalhos e pesquisas que tivessem como foco 

descrições de imagens em provas do ENEM. Há muitos escritos acadêmico-

científicos que pontuam dificuldades e possíveis soluções para o universo tão 

diverso que é o das pessoas com alguma deficiência visual. Há artigos, livros e 

pesquisas que comentam ou criticam a legislação inclusiva, outros que versam 

sobre leitura de imagens para quem precisa de recursos especiais para visualizá-

las no contexto de exposição de obra de arte (explorando a parte tátil e das 

legendas, sem detalhes sobre o teor e os problemas para elaborar as 

descrições). Pesquisas sobre ensino de determinados conteúdos da física e da 

biologia (especificamente abordando criação de materiais em alto relevo e saber 

lidar com pessoas com deficiência) e sobre o braile em si. Quando o tema se 

aproxima das tecnologias assistivas, há alguns trabalhos de apresentação de 

softwares e leitores de telas (DOSVOX, NVDA, JAWS, ORCA), com o objetivo 

de mostrar as ferramentas e benefícios desses sistemas.  

A literatura quando se pensa isoladamente em imagem ou em deficiência 

visual é vasta. Ao unirmos as duas temáticas, encontramos um número reduzido 

de trabalhos de base teórico-metodológica semiótica, mas nenhum deles 

tratando de questões como as que trazemos aqui envolvendo tecnologias 

assistivas como sintetizadores e descrição de imagens, no contexto de provas 

do ENEM. Há várias publicações na área de comunicação sobre a imagem na 

televisão e no cinema, e alguns destacam a possibilidade do verbal mascarando 

a imagem e seus elementos de visibilidade. Santana (2014) defendeu 

dissertação de mestrado propondo um trabalho que tangencia nosso objetivo ‘a’, 

análise de questões do vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), dedicando-se às descrições de imagens para os candidatos com 

deficiências visuais. 

A fim de cumprir os objetivos ‘a’, mapeamos questões com imagens nas 

provas convencionais do ENEM e as contrastamos com as questões que 

chegam para os candidatos com deficiência visual. Deparamo-nos com várias 
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estratégias em que relacionamos imagens e suas descrições, a saber: 

substituição de questões, adaptação de questão e recurso DI (descrição da 

imagem).  

Para cumprir o objetivo ‘b’, primeiramente estabelecemos contato com 

uma instituição de ensino pública, na cidade do Rio de Janeiro, que oferece 

ensino médio a estudantes com deficiência visual e que pode receber nossa 

pesquisa. Após procedimentos burocráticos de autorização de pesquisa, 

selecionamos, dentre esses estudantes, aqueles que pretendiam realizar o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que gostariam de participar da 

pesquisa. Procedemos com entrevistas para, dentre outros objetivos explicitados 

no capítulo3, conhecer melhor a relação de cada estudante, em situação de 

prova, com materiais em alto relevo, sistema braile, sintetizadores de voz e o 

auxílio do ledor.  

Terminada a etapa de entrevistas, iniciamos a etapa de simulados 

comentados. Elaboramos e aplicamos simulados comentados do ENEM com 

ledor, somente utilizando as questões cujas imagens receberam DI da prova do 

1º dia do ENEM de 2013. Além disso, também elaboramos e aplicamos um 

simulado comentado do ENEM com sintetizador de voz DOS-VOX, utilizando 

somente as questões que apresentassem descrição de imagens. Toda essa 

etapa para cumprir o objetivo ‘b’ se estendeu de final de 2012 até primeiro 

semestre de 2014, cerca de um ano e meio de intenso trabalho de elaboração 

de simulados, coleta de dados e transcrições das gravações.  

 Tendo cumprido nossos objetivos, percebemos que esta pesquisa de 

doutorado mostra pontos relevantes tanto para a área educacional, já que aponta 

reflexões sobre relação entre linguagem verbal e imagens e sobre descrições de 

imagens em Exames do ENEM, como para o campo metodológico da AD sobre 

relação entre linguagem verbal e imagem. Ambas as contribuições podem servir 

para ampliar os conhecimentos sobre materiais inclusivos, auxiliando para que 

a inclusão possa ser realizada para incluir, e não para incluir-excluindo. As 

observações que apontamos nesta tese podem muito bem servir como mote 

para outras pesquisas na área linguística ou em outras áreas.  
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 É mister perceber que o desconhecido nem sempre é agradável, nem 

sempre é fácil. O que a uma pessoa parece visível, a outra pode parecer 

invisível, e essa relativização de olhares e percepções, muitas vezes, está 

atrelada ao tempo-espaço em que cada área de conhecimento se empenhou 

para entender e estudar determinado assunto.  

Ao fazer ciência, ainda que tenhamos métodos e ferramentas específicas, 

teorias e revisões bibliográficas, objetividade no olhar, teses, problemas e 

objetivos ... lidamos com um recorte da realidade que não existe em si mesmo e 

que não está isolado, está recortado. Recortando, lidamos com o ego de cada 

área do conhecimento. E isso de forma alguma pode servir para alicerçar em 

‘errado’ ou ‘inservível’ o que esse ego de áreas desconhece, ignora, não 

enxerga, não escuta, não visualiza. 

 

 

1.4. O que é o ENEM 
 

“Estar cego não é estar morto, mas estar 
morto é estar cego” (Saramago) 

 
 

De acordo com o trecho a seguir, retirado do site do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) foi criado no final da década de noventa com o intuito de 

ser um instrumento para avaliar a educação básica. Posteriormente, recebeu 

outros objetivos como auxiliar na seleção de candidatos para o ensino superior. 

 
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 
1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do 
estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir 
para a melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. 
A partir de 2009 passou a ser utilizado também como 
mecanismo de seleção para o ingresso no ensino 
superior. Foram implementadas mudanças no Exame que 
contribuem para a democratização das oportunidades de 
acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES), para a mobilidade acadêmica e 
para induzir a reestruturação dos currículos do ensino 
médio. Respeitando a autonomia das universidades, a 
utilização dos resultados do Enem para acesso ao ensino 
superior pode ocorrer como fase única de seleção ou 
combinado com seus processos seletivos próprios. O 
Enem também é utilizado para o acesso a programas 
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oferecidos pelo Governo Federal, tais como o Programa 
Universidade para Todos – ProUni.10 

 

 Não bastando esses objetivos, outros surgiram, por exemplo, segundo a 

portaria normativa de número 10, datada de 23 de maio de 2012, publicada no 

Diário Oficial da União, seção 1, página 8, em 24 de maio de 2012. De acordo 

com essa portaria, o ENEM também é uma forma de as Secretarias de Educação 

dos Estados e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

juntamente com o INEP, emitirem certificação de conclusão do ensino médio ou 

declaração de proficiência a participantes maiores de 18 anos que não 

concluíram o ensino médio em idade apropriada, incluindo participantes que 

estejam privados de liberdade ou fora do sistema escolar regular. Com essa 

portaria, o Ministério da Educação (MEC) atende ao disposto no art. 38 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394, de 20/12/1996). 

Os requisitos para obter tal certificação ou declaração estão, por exemplo, em 

portarias como as da página 14 do Diário Oficial da União, seção 1, de 22 de 

julho de 2014.  

Com tantos objetivos sociais e educacionais a cumprir, é necessário 

prezar pela equidade, segurança e autonomia de todos os participantes, dando-

lhes condições adequadas para realizarem os Exames do ENEM. Ocupamo-nos 

aqui, especialmente, de aspectos da realidade da situação de prova do ENEM 

em que pessoas com alguma deficiência visual (cegueira e baixa visão) solicitam 

atendimento diferenciado. De acordo com o edital n° 1, de 08 de maio de 201311, 

esse atendimento diferenciado é: 

 

Atendimento DIFERENCIADO: oferecido a pessoas com 
baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência 
auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), 
surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo ou 
com outra necessidade especial (...) 2.2.2 Solicitar, em 
campo próprio do sistema de inscrição, o auxílio ou o 
recurso de que necessitar, de acordo com as opções 
apresentadas: prova em braile, prova com letra ampliada 
(fonte de tamanho 18 e com figuras ampliadas), prova 
com letra super ampliada (fonte de tamanho 24 e com 
figuras ampliadas), tradutor-intérprete de Língua 

                                                           
10 Retirado na íntegra do site do INEP que acessamos pela última vez em junho de 2015, na aba 

‘Sobre o ENEM’, pelo link <http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem> 

11 Esse edital foi o que regeu as provas que analisamos nesta tese – edição 2013.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=298
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=298
http://portal.inep.gov.br/web/enem/sobre-o-enem
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Brasileira de Sinais (Libras), guia-intérprete para 
surdocego, auxílio para leitura, auxílio para transcrição, 
leitura labial, sala de fácil acesso e mobiliário acessível. 
(INEP, 2013, p. 3) 

 

Foi necessário, para entender tal realidade, ter acesso a alguns 

documentos relacionados ao referido exame. Editais, portarias e relatórios 

pedagógicos do ENEM, disponibilizados no site do INEP, ditam as diretrizes para 

o atendimento diferenciado e propõem garantia de inclusão e acessibilidade.  

 

 

1.5. Dez anos de relatórios do ENEM 

 

Os relatórios pedagógicos são documentos que explicitam o que foi 

desenvolvido em cada ano do Exame. Fizemos uma leitura de todos os 

Relatórios Pedagógicos do ENEM, desde 2001 até 201012, e percebemos uma 

oscilação em relação à existência de menção à deficiência visual, adaptações, 

recursos e serviços diferenciados. Os relatórios de 2008, 2007, 2004 e 2003 não 

mencionam nada sobre educação inclusiva ou deficiência visual. Diferente do 

que ocorre no relatório de 2009-2010, que possui capítulo dedicado ao 

atendimento diferenciado. 

O relatório de 2005 (p. 171) não apresenta nenhuma referência à 

deficiência visual, exceto por trazer as questões da prova daquele ano 

comentadas no tópico ‘Análise pedagógica dos itens’, em que uma questão de 

matemática pergunta sobre o número de caracteres que é possível obter com a 

combinação dos pontos do sistema braile. O de 2006 possui uma breve 

passagem que remete à deficiência visual: “Acrescente-se a esses níveis o fato 

de que, entre os participantes do Enem 2006, havia deficientes visuais e 

auditivos cujos textos foram corrigidos de forma diferenciada.” (INEP, 2006: 85). 

Nos relatórios de 2002 e 2001, no tópico ‘Inscrições’, temos uma única referência 

à deficiência visual, com o texto idêntico para ambos os anos “Assim, aqueles 

participantes que solicitaram foram atendidos em salas especiais, em hospital, 

com provas ampliadas, provas em Braile, por intérpretes da linguagem LIBRA, 

auxiliares para leitura e transcrição, corretores especializados da redação, 

                                                           
12 Estão disponibilizados no site do INEP e podem ser acessados pelo link 
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/relatorios-pedagogicos 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/relatorios-pedagogicos


 

25 
 

médicos e enfermeiros acompanhantes, previamente credenciados.” (INEP, 

2001: 20) 

Em relação à cegueira e deficiência visual em geral, dados do Relatório 

Pedagógico do ENEM 2009-201013, publicado somente em 2013, mostram que, 

do total de inscritos e participantes por deficiências no exame de 2010, os que 

solicitaram atendimento diferenciado devido a cegueira e baixa visão somam 

cerca de 30%. Os dados absolutos demonstram que dos pouco mais de 8 mil 

inscritos com cegueira ou baixa visão, cerca de 2 mil não realizaram as provas 

– conforme é possível verificar com os dados da tabela abaixo, retirada da página 

80 do relatório supracitado.  

 

   

Antes de realizar a leitura14 dos relatórios, pensamos que fosse haver uma 

gradação em relação à menção de propostas de inclusão de pessoas com 

                                                           
13 O relatório de 2009-2010 é o mais atual a que tivemos acesso pelo site do INEP. Ainda que os 
dados sejam de 2009 e 2010, a data de publicação da ficha catalográfica é de 2013. Esse e 
outros podem ser acessados pelo link http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-
anteriores/relatorios-pedagogicos 
14 Como estratégias de leitura e de busca, procedemos da seguinte forma em cada um dos 
relatórios: procuramos no índice ou sumário os capítulos que poderiam mencionar ou explicar 
algo sobre inclusão e atendimento diferenciado; buscamos seções que poderiam nos trazer 
qualquer informação sobre a relação entre o ENEM e a inclusão de pessoas com deficiência 

http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/relatorios-pedagogicos
http://portal.inep.gov.br/web/enem/edicoes-anteriores/relatorios-pedagogicos
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deficiências visuais. Desse modo, nossa hipótese era a de que ao longo de dez 

relatórios encontraríamos, em ordem cronológica, um crescente em relação a 

mencionar as inúmeras deficiências, não somente as visuais, culminando nos 

últimos relatórios com explicações sobre os mecanismos de inclusão e 

atendimento diferenciado. No entanto, deparamo-nos com oscilações, ou seja, 

em alguns anos a deficiência visual é citada, depois há uma ausência dessa 

citação, e logo em outros anos volta a aparecer. 

 

 

1.6. Benefício, recurso e auxílios do ENEM 

 

“Como foi que se reconheceram, ora essa, 
pelas vozes” (José Saramago) 

 

De acordo com o Relatório Pedagógico do ENEM 2009-2010, há auxílios, 

recursos e um benefício oferecidos conforme as necessidades dos candidatos 

com alguma deficiência. Em relação aos que declaram e comprovam ter baixa 

visão são oferecidos:  ledor, transcritor, prova ampliada e sala de fácil acesso. 

Aos que declaram e comprovam cegueira são oferecidos: prova em Braille, ledor, 

transcritor, sala de fácil acesso. Para todos que solicitam um ou outro tipo de 

atendimento diferenciado é oferecido o benefício do tempo adicional de 1 hora 

para cada dia de prova. 

Como recursos temos:  

 

a)  Prova em braile - é uma prova transcrita segundo um código em relevo, 

o braile, destinado a pessoas com deficiência visual. Os participantes que 

a fizerem deverão ser lotados em salas individuais e atendidos por duplas 

de ledores capacitados. Abordamos brevemente as características desse 

tipo de recurso, bem como do próximo, porque oferecemos nesta tese um 

capítulo dedicado a tipos de provas do ENEM. 

 

                                                           
visual com o comando Ctrl+F e as palavras chave: deficiência visual, cegueira, deficiente visual, 
braile, atendimento diferenciado, atendimento especial, cego, ledor, transcritor, prova adaptada.  
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b) Prova superampliada - é uma prova impressa em fonte tamanho 24, com 

imagens ampliadas e outras adaptações para facilitar a leitura, podendo 

ser acompanhada de auxílio ledor (os ledores, nesse caso específico, não 

recebem prova com descrições das imagens). Em nota datada de maio 

de 2012, a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, juntamente com o 

MEC e o INEP, colocam que “O número de participantes com prova 

ampliada que não tiverem solicitado auxílios ledor ou transcritor deve ser 

de, no máximo, 12 (doze) por sala”.  

 

c) Sala de fácil acesso - é um local de prova com acessibilidade a pessoas 

com mobilidade reduzida. Em tal caso, fica pressuposta a necessidade de 

se garantirem outras estruturas providas de acessibilidade, como 

banheiros adaptados, portas alargadas, corredores amplos, etc. 

 

Há recursos não oferecidos, porém permitidos, ditos também ‘ajuda 

técnica’, como os que são enumerados na citação a seguir. Essa ajuda técnica 

é prevista no Decreto nº 5.296/2004, que as conceitua como “produtos, 

instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente 

projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou 

assistida”. 

“(...) bengala, óculos escuros, ábaco, soroban, reglete, 
punção, Máquina Perkins, lupas, telelupas, lentes 
especiais, tábuas de apoio, pranchas, canetas especiais 
para deficientes visuais, material para contraste visual, 
aparelhos de ampliação sonora individual, amplificadores 
de voz, órteses, apoios elétricos para os braços, 
luminárias, entre outros. No caso do atendimento a 
surdocegos, vale ainda mencionar: objetos de referência, 
pistas, caderno de comunicação, desenhos, materiais 
técnicos alfabéticos com retransmissão em Braille, língua 
oral amplificada etc. O acesso do cão-guia também é 
assegurado nos termos da lei”. (INEP, 2013, p. 96-7) 

 

 

Em relação aos auxílios temos transcritor e ledor.  

 

a) Sobre o auxílio para transcrição, consta como um serviço 

especializado, assim como o auxílio ledor. É um serviço de marcação 



 

28 
 

das alternativas nas provas objetivas e da redação para “participantes 

impossibilitados de escrever ou de preencher o Cartão de Resposta” 

(INEP, 2013, p. 95). Os transcritores devem prestar atendimento em 

salas com apenas um candidato. Profissionais certificados somente 

como transcritores não podem atuar como ledores.  

 

b) Consta no relatório 2009-2010, sobre o auxílio ledor:  

 

(...) serviço especializado de leitura da prova, por meio do 
qual o universo visual do Exame é transposto para o 
universo auditivo ou tátil auditivo do participante com 
deficiência visual. O serviço também é oferecido a 
participantes com outras necessidades especiais, tais 
como: deficiência física, deficiência intelectual, autismo, 
déficit de atenção, conforme cada caso. Os ledores 
devem atuar em dupla, em salas com apenas um 
participante. Os ledores que auxiliam participantes com 
deficiência visual (cegueira ou baixa visão) contam com o 
apoio da Prova do Ledor, que contém os textos adaptados 
e a descrição das ilustrações, imagens, mapas, tabelas, 
gráficos, esquemas, fotografias, desenhos e símbolos. No 
auxílio a participante com outras necessidades especiais, 
o ledor deve atuar com uma prova idêntica à dele. Ledores 
certificados também estão habilitados para atuar como 
transcritores. (INEP, 2013, p. 94-5) 

 
 

O ledor é orientado a tentar transpor para o tátil ou para o verbal algo que 

seja imagético, e assim facilitar o entendimento das questões para o candidato 

com deficiência visual que solicite atendimento diferenciado. Há cursos de 

capacitação para ledores, assim como há para transcritores, organizado por 

várias instituições. Cabe aqui esclarecer que o ledor recebe uma prova 

específica – a prova do ledor – que nas normas técnicas é chamada de apoio, e 

não de recurso como as provas ampliada e em braile. A prova do ledor não 

possui imagens, no lugar delas aparece uma descrição de imagens, a DI. Essa 

descrição tenta transpor para o verbal a forma específica de uma imagem.  

 

 

1.7. Alguma contribuição crítica 

 

Deixamos alguma contribuição crítica acerca de aspectos elucidados 

anteriormente em relação ao ENEM. Iniciamos com a citação que colocamos no 
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tópico sobre auxílio transcritor “participantes impossibilitados de escrever ou de 

preencher o Cartão de Resposta” (INEP, 2013, p. 95). O INEP menciona que o 

auxílio transcritor se destina a candidatos que são impossibilitados de escrever 

ou de preencher o cartão de respostas. Ressaltamos aqui que os participantes 

com deficiência visual não são impossibilitados, na prática, de escrever, pois 

podem utilizar o sistema braile para isso, com recursos como reglete, punção e 

máquina Perkins, por exemplo. Além disso, podem digitar utilizando o teclado de 

computadores. Não cabe generalizar, como se todos os candidatos do ENEM 

com deficiência visual soubessem utilizar o sistema braile, como se todos 

tivessem uma Perkins ou como se todos soubessem usar o teclado de 

computadores. Mas todos, de alguma forma, podem escrever, desde que 

tenham suas possibilidades respeitadas.  

Também não seriam impossibilitados de preencher o cartão de resposta, 

desde que este fosse adaptado para pessoas que não podem visualizá-lo com 

os olhos nem preenchê-lo à tinta. Percebemos que nesse relatório há, portanto, 

uma espécie de reconhecimento em relação a um aspecto dos candidatos com 

deficiência visual, a própria deficiência em si, negando-se outras possibilidades 

que podem fazer parte da história desses candidatos. Parece haver uma 

negação às potencialidades e às necessidades desse sujeito. O ato de ‘escrever’ 

exige muito mais do que olhos, mãos, caneta e papel. Pintores com braços 

amputados pintam com a boca. Sujeitos-cegos podem ver com outros olhos que 

o corpo oferece, como as mãos. Sujeitos-cegos escrevem com as mãos, com a 

boca. Sujeitos-cegos podem assinar o próprio nome à tinta utilizando a guia de 

um assinador15.  

Percebemos assim que há ainda barreiras para que uma inclusão se 

realize plenamente nos exames e elas aparecem nessa inadaptação do cartão 

de resposta, por exemplo, que é feito para pessoas que podem vê-lo com os 

olhos e preenchê-lo à tinta. Quem não puder visualizá-lo com os olhos e não 

conseguir preenchê-lo à tinta que solicite um atendimento diferenciado, ou seja, 

a pessoa com deficiência visual é que precisa adaptar-se ao ENEM, de acordo 

                                                           
15 Assinador é um objeto feito geralmente de uma placa de alumínio com um corte em formato 
de retângulo, contendo no verso uma camada de borracha para que a placa não deslize sobre o 
papel a ser assinado. Além disso possui uma linha flexível para facilitar a assinatura. Funciona 
como uma régua que indica o espaço para assinatura em cheques, documentos, etc. Exige treino 
para seu uso adequado.  
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com essa lógica. Ao contrário, pautando-nos na lógica da inclusão, quem precisa 

se adaptar, ou melhor, ser adaptado, é o exame e toda a sua estrutura, incluindo 

o cartão de resposta, por exemplo. Não é objetivo dessa tese expor nenhum 

juízo de valor em relação a isso, apenas demonstramos que ainda há um longo 

caminho para percorrer até alcançarmos uma inclusão plena pelo menos nos 

Exames do ENEM.  

Outro aspecto com o qual pretendemos colaborar criticamente é em 

relação aos relatórios. Especificamente, a ausência de menção à deficiência 

visual e à adaptações e recursos necessários para inclusão em cinco dos dez 

relatórios pedagógicos. Esse fato parece desconsiderar a inclusão e, 

consequentemente, a existência de pessoas com deficiências visuais que 

realizam os exames do ENEM. Se percebemos isso em cinco entre dez 

relatórios, podemos realizar pelo menos três perguntas: Não houve candidatos 

inscritos com deficiências visuais? Não foram oferecidos na inscrição recursos e 

auxílios? Nenhum participante com deficiência visual foi fazer os exames? A fim 

de tentar responder pelo menos a segunda pergunta, buscamos os editais de 

cada edição relacionada com cada um dos relatórios lidos, mas não os 

encontramos. No site constam apenas os editais de edições a partir de 2010.  

A oscilação que percebemos nos relatórios lidos em relação a mencionar 

as deficiências visuais, com períodos de ausência e presença quase que 

alternando-se, faz-nos relacioná-la à noção de ‘ausência’, que para o escopo 

teórico da Análise de Discurso francesa (AD), é constitutiva, não é uma falta 

simplesmente. Aponta para uma constituição de caminhos em que a inclusão 

não aparece em documentos oficiais do INEP-MEC que relatam o que ocorreu 

nos Exames.  

Tendo em vista os períodos de oscilação, esse relatório não é por nós 

considerado somente como uma forma de expor informações sobre o que 

aconteceu, pois as ausências supracitadas nos permitem pensar sobre o que 

não aconteceu e que não foi dito, o que foi “silenciado” (Orlandi, 2008). Desse 

modo, não há uma ocultação de informações, mas antes uma ausência que 

estabelece algo presente devido a essa ausência. Se não houve nenhum 

candidato com deficiência visual realizando as provas do exame, esse fato não 

entraria no relatório? Se pelo menos um candidato tivesse feito inscrição, 

solicitado atendimento diferenciado, mas não comparecesse ao exame, esse 
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fato seria esclarecido no relatório? Se o edital não ofereceu atendimento 

diferenciado, então candidatos com deficiência visual não se inscreveram nem 

compareceram ao exame?  

Sugerimos que é necessário um estudo para explicitar o modo como esse 

discurso dos relatórios e seus mecanismos ideológicos sustentam o discurso da 

inclusão ou não. Trazemos, então, um deslizamento possível, residindo aí um 

lugar especial de trabalho de interpretação que não cabe como objetivo primeiro 

desta tese, mas pode vir a ser um desdobramento, outro possível estudo. O dizer 

tem total relação com o não-dizer e há na AD várias formas de tratar o não dito, 

podendo considerá-lo como o irrealizado, o invisível, o inexistente, o impossível, 

o silenciado. O silencio não fala, mas significa (ORLANDI, 2008, p. 129). 

Um último aspecto que destacamos aqui diz respeito ao apoio dado ao 

ledor: a prova do ledor. Conforme esclarecemos, é uma prova que não traz 

imagens, mas sim uma descrição verbal escrita a ser lida pelo ledor. Por um lado 

temos essa constatação, conforme trazemos nesta tese no capítulo sobre tipos 

de provas. Por outro lado, temos cursos para ledores que parecem 

desconsiderar a ausência das imagens nesse tipo de prova.  

Para exemplificar, citamos uma das cinco técnicas de leitura passadas em 

um curso de capacitação da Fundação Cesgranrio, em 2011: “recursos gráficos 

devem ser lidos (...) e nos casos de imagens como fotos e gráficos, a descrição 

deve ser informativa e não interpretativa”. Com relação a essa técnica, se não 

há imagens na prova do ledor, somente a descrição delas, cabe ao ledor repetir 

essa descrição, pois não há como observar a imagem em sua materialidade 

específica. Nesse ponto, pode-se pensar que o ledor então não interpreta, pois 

a descrição das imagens já vem verbalmente pronta para ele. Ao ler a descrição 

de uma imagem sem ter acesso a essa imagem, o ledor pode interpretar o que 

está escrito, mas não a imagem em si.  

A fronteira entre informar e interpretar é muito fluida e nos arriscamos a 

afirmar que é inexistente discursivamente.  

 

Em nossa perspectiva, qualquer modificação na 
materialidade do texto corresponde a diferentes gestos de 
interpretação, compromissos com diferentes posições do 
sujeito, com diferentes formações discursivas, distintos 
recortes de memória, distintas relações com a 
exterioridade. (ORLANDI, 1996, p. 14) 
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Ainda que o ledor já receba a prova sem imagens, ou seja, não é ele quem apaga 

a imagem da prova do ledor, ele interpreta. Ele interpreta quando tenta desenhar 

nas mãos do candidato uma forma geométrica, por exemplo, tirando da palavra 

‘retângulo’ a forma tátil ‘retângulo’ – impossível de ser reproduzida aqui e que 

difere em muito da forma geométrica à tinta 

 

Interpreta quando traz uma entonação de voz diferente para propor uma 

percepção melhor de algum aspecto dito verbalmente.  

Também nesse curso de capacitação para ledores, ainda que não haja um 

consenso sobre detalhar ou não as imagens, é mencionado que gráficos e fotos 

‘podem ser detalhados para que o ouvinte possa imaginar a situação’. Como 

então o ledor vai detalhar uma imagem que não aparece na prova do ledor? 

Como poderá o ledor ter acesso ao elemento imagético em sua forma específica 

se esse elemento está parafraseado pelo verbal?  O silenciamento das imagens 

“limita os sujeitos no percurso dos sentidos” (Orlandi, 2007), impede que a 

imagem seja interpretada pelo ledor.  

 Um curso de capacitação para ledores e transcritores oferecido pela 

Universidade de Brasília16, em 2011, aponta que o ledor é “impedido de apoiar-

se em referenciais gráficos ou do mundo visual para realizar sua atuação”. Esse 

impedimento, parece-nos uma interdição da inscrição do sujeito em formações 

discursivas determinadas (Orlandi, 2007), ou seja, é porque se impede o sujeito 

ledor de ocupar certas posições que se proíbem certos sentidos. Impedindo o 

sujeito ledor de ocupar sua posição como alguém que visualiza o mundo com os 

olhos, também se impede que ele se apoie em seus referenciais imagéticos, e 

nesse ponto se impede a presença da imagem nas provas do ledor e todo o 

trabalho de interpretação de imagens que poderia existir aí. Desse modo, o ledor 

                                                           
16 Slides do curso para ledores e transcritores do ENEM, promovido pela Universidade Federal 

de Brasília, em 2011, podem ser acessados pelo link   < http://slideplayer.com.br/slide/378635/ 
> Acesso em abril de 2014.  

 

 

http://slideplayer.com.br/slide/378635/
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vai ocupar a posição de ser os olhos dos candidatos com deficiência visual, olhos 

impedidos de se apoiar no mundo imagético.  

 

1.8. Tecnologias Assistivas - TA 

 

As tecnologias assistivas, doravante TA, são ferramentas, recursos e 

serviços que facilitam o cotidiano de pessoas com algum tipo de deficiência, não 

somente as relacionadas à visão.  

 

Recursos e serviços que visam facilitar o desenvolvimento 
de atividades da vida diária por pessoas com deficiência. 
Procuram aumentar capacidades funcionais e assim 
promover a autonomia e a independência de quem as 
utiliza. Existem tecnologias assistivas para auxiliar na 
locomoção, no acesso à informação e na comunicação, 
no controle do ambiente e em diversas atividades do 
cotidiano como estudo, o trabalho e o lazer. Cadeiras de 
rodas, bengalas, órteses e próteses, lupas, aparelhos 
auditivos e os controles remotos são apenas alguns 
exemplos de tecnologias assistivas. (Melo, Costa & 
Soares; 2009, p. 62) 
 
 

Bengalas, lupas eletrônicas, assinadores, máquina Perkins, reglete, 

ampliadores de tela são alguns exemplos das tecnologias assistivas utilizadas 

por pessoas com deficiência visual. Nesta tese, vamos nos deter às tecnologias 

mais utilizadas pelos estudantes que entrevistamos e que participaram dos 

simulados: os sintetizadores de voz ou ledores de tela com síntese de voz. Já 

mencionamos os sintetizadores na nota nº6. No ENEM, essas tecnologias não 

são oferecidas, mas são permitidas, conforme mencionamos no capítulo 2.6. No 

entanto, percebemos na citação do INEP, no capítulo 2.6, que não são 

mencionados os sintetizadores ou ledores de tela. 

Segundo Santarosa e Sonza (2003), as TA voltadas para o uso do 

computador mais utilizadas no Brasil são os seguintes sintetizadores de voz: a) 

DOS-VOX, b) VIRTUAL VISION, c) JAWS. De acordo com o artigo de Santarosa 

e Sonza (2003), o Jaws parece “ser o melhor leitor de telas para a maioria das 

aplicações no computador”. No caso do DOS-VOX, seus criadores afirmam que 

o programa pode ser aprimorado de acordo com estudos e avaliações mais 

específicas. 
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para que os recursos existentes em cada software sejam bem 
mais explorados, seria aconselhável, em projetos futuros, 
realizar maiores estudos e avaliações de todas as 
funcionalidades existentes em cada um, bem como sua 
utilização em ocasiões mais específicas. (BORGES; SANTOS, 
2007) 

  

 Melo, Costa & Soares (2009, p. 65) conceituam os sintetizadores como 

aplicativos que viabilizam a leitura de informações textuais e que podem ser 

utilizados por pessoas com deficiência visual, por pessoas que estejam com a 

visão direcionada a outra atividade, ou até mesmo por aquelas que tenham 

dificuldade para ler. Trazemos aqui uma breve explicação em relação a essas 

ferramentas mais utilizadas, retiradas quase na íntegra de Melo, Costa & Soares 

(2009). Acrescentamos em relação aos sintetizadores, que é possível adicionar 

a eles a ferramenta de ‘voz’, ou seja, uma espécie de personalização da 

pronúncia feita pelo sintetizador. Há várias vozes no mercado, as que foram 

comentadas ao longo das entrevistas que fizemos foram as vozes João, 

Fernanda e Raquel.  

Virtual Vision. Permite ao usuário trabalhar com o Windows e seus aplicativos. 

Para instalá-lo, basta inserir seu CD e seguir as instruções faladas pelo 

sintetizador. O Virtual Vision 2.2 funciona com o Windows 95, 98 e Milenium, e 

com os pacotes Office 97 e 2000. Para o Virtual Vision 5.0 é necessário utilizar 

o Windows 2000 ou XP. Permite a utilização de programas do pacote Office, 

entre eles o Microsoft Word, Excel e Power Point. Pode ser adquirido entrando-

se em contato com a empresa Micropower, de Ribeirão Preto (SP). Além do 

Virtual Vision, a empresa é reponsável pelo Delta Talk, que permite a interação 

com o computador de uma maneira muito mais natural. Esse programa lê 

adequadamente e com voz humana qualquer texto e planilhas. Permite a escolha 

de três vozes, tornando o trabalho com o computador mais agradável e menos 

cansativo.  

 

Jaws. Permite trabalhar com diferentes versões do Windows e seus aplicativos. 

Apesar de ser um produto americano, é capaz de sintetizar o texto apresentado 

na tela em nove idiomas, inclusive no português do Brasil. É o leitor de tela mais 

caro do mercado e um dos mais utilizados fora do Brasil. Cada passo da 
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instalação do programa é falado ao usuário, oferecendo orientações e permitindo 

que seja selecionado o idioma para leitura das telas.  

 

DOSVOX. Oferece ao usuário um ambiente de trabalho com tarefas 

semelhantes às oferecidas pelo ambiente Windows e seus aplicativos, como 

jogos adultos e infantis, editor de textos, calculadora, navegador para Internet, 

lente de aumento para pessoas com baixa visão, etc. Diferente da instalação do 

Virtual Vision e do Jaws, o DOSVOX não oferece um assistente ‘falado’. O 

programa é gratuito e não há necessidade de registrá-lo ou adquirir uma licença 

para que ele funcione. Pode ser baixado na Internet, no site do NCE/UFRJ 

(http://intervox.nce.ufrj.br/), ou ser solicitado em CD. Para escrever e editar 

textos, o sistema DOSVOX oferece o programa EDIVOX, semelhante ao Bloco 

de Notas do Windows. O que diferencia o DOSVOX de outros sistemas é que 

consegue desenvolver a comunicação homem-máquina muito mais simples, e 

leva em conta as especificidades e limitações das pessoas com deficiência visual 

técnica. Ao invés de simplesmente ler o que está escrito na tela, o DOSVOX 

estabelece um diálogo amigável, através de programas específicos e interfaces 

adaptativas. Isso o torna insuperável em qualidade e facilidade de uso para os 

usuários que veem no computador um meio de comunicação e acesso. Pode ser 

copiado da Internet, gratuitamente no site: http://intervox.nce.ufrj.br 
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2. PELOS CAMINHOS DA TEORIA 

 

“A memória para nada servirá, pois apenas 
será capaz de mostrar a imagem dos lugares 
e não os caminhos para lá chegar”  
(José Saramago) 

 
 

Nosso trabalho foi possível a partir da contribuição teórico-metodológica 

da Análise do Discurso francesa (AD). De um modo geral, o norte-americano 

Zelling Harris é apontado como precursor da AD. Tanto para Maingueneau 

(2015) como para Maziere (2007), é a partir do texto de Harris em Language nº4 

- ‘Discourse Analysis: a sample text’ - que se abrem possibilidades para a AD. 

Ambos os autores afirmam que o sintagma ‘análise de discurso’ nasce nesse 

texto, mas reconhecem que ainda aí não há uma ruptura com o que vinha sendo 

feito em Linguística sob o enfoque distribucionalista.  

 

Nesse ponto, a atitude de Harris se aproximou do 
estruturalismo literário francês dos anos 1960, que 
postulava ser necessário começar por uma análise 
‘imanente’ do texto, e depois, fazer corresponder a 
‘estrutura’ assim extraída a uma realidade sócio - histórica 
situada fora do texto. Tal procedimento estava muito longe 
das problemáticas atuais do discurso, que recusam a 
própria oposição entre um interior e um exterior dos 
textos. Assim, a referência a Harris está longe de ter um 
valor fundador para a análise de discurso de hoje. 
(Maingueneau, 2015, p. 16) 

 

 Nesse sentido, afirma Orlandi (1986) que a AD nos Estados Unidos é uma 

extensão da linguística, enquanto a AD na França vai apontar para uma 

necessidade de deslocamento teórico, proporcionando questionamentos e não 

uma mera extensão. É nesse deslocamento que, para os analistas de discurso 

franceses, reside o valor fundador da AD.  

Orlandi (2003) reconhece que é o filósofo Michel Pêcheux que faz esse 

deslocamento pois, além de provocar questionamentos em relação à Linguística, 

funda uma nova forma de conhecimento e um novo objeto – o discurso. A AD, 

essa nova forma de conhecimento, propõe um deslocamento, fundamentando-

se na Linguística, na Psicanálise e no Marxismo. 
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2.1) Fundação e percursos da AD francesa  

 

Para a linguista Denise Maldidier, a fundação da AD na França se torna 

palpável com dois acontecimentos: 1 – a intervenção de Dubois no Colóquio de 

Lexicologia política de Saint Clould em abril de 1968, discurso que, para ela, é 

um manifesto de análise de discurso; 2 – a publicação do livro Análise 

Automática de Discurso (AAD 69) por Michel Pêcheux.  

 

Mesmo se, como sublinhei, a AD é sequência ‘natural’ da 
lexicologia para J. Dubois, sua intervenção no 
encerramento do Colóquio de Lexicologia Política de Saint 
Clould (abril, 1968) faz, a despeito de seu título 
(‘Lexicologia e análise do enunciado’), o papel de 
‘manifesto’ da análise do discurso. O livro de M. Pêcheux, 
publicado por Dunod em 1969, sob o título de Análise 
Automática do Discurso, anunciava um programa teórico 
e prático. Tanto em um como em outro caso, uma 
disciplina se achava instituída, uma ‘disciplina 
transversal’, que tentava pensar a autonomia recusando 
uma relação de aplicação (da linguística a um outro 
domínio) e uma integração pura e simples à linguística. 
(MALDIDIER, 2010, p. 15) 

 

O linguista Jean Dubois, professor na Paris X em Nanterre, membro do 

Partido Comunista Francês e criador/colaborador de revistas importantes como 

Langages (1966) e Langue Française (1969), impulsiona esse sintagma ‘análise 

de discurso’, introduzindo novos olhares sobre a linguística e fazendo surgir o 

primeiro círculo de pesquisadores em AD – Escola de Nanterre (1969-1972). 

O AAD 69 foi então uma “mudança de terreno”. Com conclusões 

provisórias, propunha o discurso como reformulação da fala saussuriana e foi 

escrito na “urgência teórica” da época. Foi uma “máquina de abrir questões”. Um 

conjunto de proposições alternativas que não se distancia da Linguística, 

conforme aponta Maldidier. 

Tanto Pêcheux como Dubois partilhavam, além do momento da chegada 

da gramática gerativa na França, o espaço do marxismo e da política de um 

modo geral (movimentos sociais, história, lutas de classes) e ambos ocupam o 

lugar de fundadores da AD francesa para Maldidier (2010)17, possibilitando o 

crescimento dessa disciplina e questionando as tendências da Linguística. 

                                                           
17 O texto de Denise Maldidier em que ela coloca o valor fundador da AD nas mãos de Pêcheux 
e Dubois foi primeiramente publicado em Cahiers de Linguistique Sociale, n° 17. Esse texto nos 
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Questionamento que se produz especialmente com o artigo ‘Há uma via 

para a linguística fora do logicismo e do sociologismo?’, que Michel Pêcheux e 

Françoise Gadet publicam em 1977 em Equivalences, após apresentá-lo em dois 

seminários18. Como teses, Pêcheux & Gadet (1977) colocam que não há como 

perceber a língua materialmente tendo em conta somente o logicismo e o 

sociologismo; existe a possibilidade de um avanço materialista na Linguística 

que culminaria numa desubjetivação da linguagem (possível a partir das noções 

de interdiscurso e formação discursiva que fazem o encontro entre língua e 

processos ideológicos).  

É dessa proposta de questionar e de propor uma quebra com o que vinha 

sendo feito que Maldidier (2010) coloca Pêcheux como o estudioso que faz essa 

quebra, enquanto Dubois propõe uma extensão. Para Dubois, era natural 

expandir o estudo das palavras ao estudo dos enunciados, um progresso 

permitido pela Linguística. Para Pêcheux, há uma urgência de ruptura 

epistemológica e, desde essa perspectiva, formulação de um novo objeto que é 

o discurso – reformulação da fala saussuriana na sua relação com a língua. 

Em 1975 há a publicação de duas grandes obras por parte de Pêcheux: o 

nº 37 da revista Langages coordenado por ele e intitulado ‘Análise de discurso, 

língua e ideologias’ e o livro ‘Semântica e Discurso’. No entanto, ainda que se 

tenha essa simultaneidade na publicação, Maldidier nos esclarece que esse 

número da revista foi composto bem antes do livro e é uma publicação de 

transição, enquanto o livro representa um estado mais acabado da teoria. Na 

Langages 37, Pêcheux escreveu um artigo em parceria com a linguista Catherine 

Fuchs. De acordo com Maldidier (2005, p. 38) esse artigo traça o elo entre a 

análise e a teoria do discurso.  

 

                                                           
chega traduzido ao português por Monica Graciela Zoppi Fontana em colaboração com Maria 
Cristina Leandro Ferreira, com o título Elementos para uma história da Análise do Discurso na 
França, sendo publicado em 2010 no livro Gestos de Leitura, organizado por Eni Orlandi. 
 
18 Foi no seminário HPP (P. Henry, M. Pêcheux e M. Plon) e no debate linguístico do Centro de 
Estudos e Pesquisas Marxistas (CERM), que Pêcheux, juntamente com Gadet, apresentou a 
exposição intitulada Há uma via para a linguística fora do logicismo e do sociologismo? Como 
pontuamos anteriormente, essa exposição foi apresentada antes numa comunicação no colóquio 
Línguas e Nação - Bruxelas. Posteriormente, essa exposição viraria artigo a ser publicado em 
Equivalences – 1977. Hoje, a tradução ao português, feita por Eni Orlandi, chega-nos no livro 
Análise de Discurso: Michel Pêcheux.  
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É definido, ao mesmo tempo, o campo teórico, o "quadro 
epistemológico" do empreendimento que articula três 
regiões de conhecimento científicas: O materialismo 
histórico como teoria das formações sociais e de suas 
transformações, aí compreendida a teoria das ideologias; 
- A linguística como teoria ao mesmo tempo dos 
mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação; - 
A teoria do discurso como teoria da determinação dos 
processos semânticos. Intervém uma quarta referência de 
"uma teoria da subjetividade (de natureza psicanalítica)".  

 

Nesse artigo, além de atualizar várias noções do AAD 69, Pêcheux 

reconheceu que a língua é o lugar material em que se realizam os efeitos de 

sentido, reforçando a relação entre língua e discurso.  A língua como a base que 

permite processos discursivos diferenciados como paráfrase, substituição, 

sinonímia, etc.  

A outra publicação de 1975 desse filósofo foi o livro ‘Les Vérites de La 

Palice’, traduzido ao português sob o nome ‘Semântica e Discurso’. Essa mesma 

obra é considerada por Maldidier e pelo próprio autor como o grande livro, pois 

apresenta concepções teóricas mais amadurecidas. Maldidier esclarece que 

originalmente, o livro possui como subtítulo “Linguística, semântica, filosofia”. Na 

tradução ao português, o subtítulo é “Uma crítica à afirmação do óbvio”. Esse 

esclarecimento é justificado porque a autora coloca que, apesar de não trazer no 

título nem no subtítulo a palavra ‘discurso’, é a noção de discurso que permeia 

todo o livro e que une os capítulos e as abordagens filosóficas.  

Dessa obra, Maldidier explicita alguns pontos relevantes que vão propor 

a relação entre as críticas da AD e a Linguística. Desses pontos, destacamos 

dois que tocam em noções sobre as quais versaremos: a noção de efeito-sujeito/ 

ilusão subjetiva a partir do efeito Munchhausen em que o barão de Munchhausen 

se levanta no ar puxando-se a si mesmo pelo próprio cabelo; e a discussão sobre 

sentido e sujeito serem produzidos na história, serem determinados e não dados. 

Além desses pontos, a obra permitiu que Pêcheux reavaliasse a noção de forma-

sujeito de Althusser ao estabelecer a teoria do discurso.  

Pêcheux organizou o colóquio Materialidades Discursivas em 1980, junto 

com linguistas como Gadet, Jean-Jacques Courtine e Jean-Marie Marandin. 

Maldidier coloca os primeiros anos da década de 1980 como período de 

desconstrução. Courtine tinha acabado de defender tese sobre relações entre 

Foucault e AD, tomando dele a noção de ‘formação discursiva’ e lançando a de 
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‘memória discursiva’. Marandin defendeu tese em 1978 intitulada Problemas da 

AD. Ensaio de descrição do discurso francês sobre a China. Em sua tese, 

Marandin trouxe uma “possibilidade de relance teórico sobre a AD’ (Maldidier, 

2010, p. 72), pois retomava o AAD 69 para retrabalhar noções como a de 

discurso e interdiscurso, propondo a de intradiscurso. Também Pêcheux trouxe 

nova luz a suas ideias, trabalhando com o tema da coordenação em lugar das 

relativas.  

1981 foi o ano em que se gerou um modo coletivo de escrever e pensar a 

AD. Foi criado um grupo de pesquisa cooperativa programada (RCP – 

Recherche Coopérative Programée) por Pêcheux (que além de criador, ficou 

com toda a carga administrativa pesada de uma empreitada desse porte). O 

nome do RCP é ADELA (Analyse de Discours et Lecture D´Archive – Análise de 

Discurso e Leitura de Arquivo). O ponto de partida foi o texto de Pêcheux, 

também manifesto do RCP Ler o arquivo hoje. O grupo tinha três grandes setores 

de estudo: 1 – arquivo sócio-histórico; 2 – pesquisas linguísticas sobre a 

discursividade; 3 – informática em AD. Desses três setores, o mais produtivo foi 

o terceiro. 

Conta-nos Maldidier que o último texto de Pêcheux foi o de sua 

comunicação intitulada O discurso: estrutura ou acontecimento? feito para a 

conferência Marxismo e Interpretação da Cultura: limites, fronteiras, coerções – 

julho de 1983 (Universidade de Illinois, em Urbana – Champaign, Estados 

Unidos). Esse texto foi publicado em inglês nas atas do colóquio.  

Pêcheux foi, por todos os seus feitos na área acadêmica e fora dela, 

considerado na França o fundador da AD, aquele que deslocou teorias, que se 

encantou com o gerativismo, que propôs a interdisciplinaridade, que abriu 

caminhos para que a Linguística fosse repensada.  

A fundação da AD e seu percurso na França se confunde com o 

desenvolvimento dos estudos de Pêcheux. No entanto, atualmente, conforme 

reconheceu Marie-Anne Paveau, no ENELIN de 2011, a AD fundada por 

Pêcheux não mais existe hoje, pois, na França, não se discute mais questões 

ligadas à relação entre ciência e política. Paveau aponta cinco propostas atuais 

na AD francesa: a) a que considera dados cognitivos dentro dos estudos de 

discurso; b) a que trabalha com números, estudando discursos de dimensão 

tecno-discursiva; c) a que integra estudos das emoções com os discursivos; d) 
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a que tem a ver com ação e multimodalidade; e) a que considera questões 

relacionadas a gênero (gender/genre).  

 

 

2.2) Noções teóricas da AD 

 

Gostaria que fosse ao meu redor como uma 
transparência calma, profunda. (Foucault) 

 

Dentre as noções teóricas que são fundamentais quando se tem a AD 

como ponto de partida teórico, traçamos, primeiramente, uma grande relação 

entre discurso, ideologia, sujeito, sentidos, formações discursiva e ideológica, 

interdiscurso e memória discursiva. Avançamos propondo relações menores 

tendo em vista conceitos como interpretação, paráfrase, polissemia, 

silenciamento, recorte e forma-sujeito.  

A noção primeira sobre a que devemos explanar é: discurso. Maldidier 

aborda a noção de ‘discurso’ em Pêcheux: “O discurso me parece, em Michel 

Pêcheux, um verdadeiro nó. Não é jamais um objeto primeiro ou empírico. É o 

lugar teórico em que se intrincam literalmente todas suas grandes questões 

sobre a língua, a história, o sujeito” (2003, p. 15).  

O discurso é um objeto que tem como característica ser incompleto, 

porque não se fecha em si, ele se completa em sua relação com outros 

discursos, realizando-se materialmente na língua. Também é caracterizado 

como não-transparente, constituído sócio historicamente19, pois é produto-

processo da sociedade e permite que os sentidos, em uma dimensão ideológica, 

estejam nele inscritos. Discurso é prática e, como tal, propõe ação 

transformadora do homem em seu mundo natural, social, cultural. 

A Análise de Discurso concebe a linguagem como 
mediação necessária entre o homem e a realidade natural 
e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível 
tanto a permanência e a continuidade quanto o 
deslocamento e a transformação do homem e da 

                                                           
19 Orlandi (1996, p. 77) esclarece que o social e o histórico na AD vão além de concepções 
empíricas desses conceitos. Em nota, a autora coloca “O social se apresenta não como traços 
sociológicos empíricos (classe social, idade, sexo, profissão) mas como formações imaginárias 
que se constituem a partir de relações tal como elas funcionam no discurso, havendo em toda 
língua mecanismos de projeção para que se constitua essa relação entre a situação – 
sociologicamente descritível – e a posição dos sujeitos, discursivamente significativa. O histórico, 
por usa vez, é definido não como fatos e datas, como evolução e cronologia, mas como 
significância, ou seja, como trama de sentidos, pelos modos como eles são produzidos”.  
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realidade em que vive (...) O discurso tem sua 
regularidade, tem seu funcionamento que é possível 
apreender se não opomos o social e o histórico, o sistema 
e a realização, o subjetivo ao objetivo, o processo ao 
produto (...) A língua é assim condição de possibilidade do 
discurso. (Orlandi, 2010, p. 22) 
 

A análise de discurso permite, a partir da noção de discurso, refletir sobre 

a questão da ideologia sem fugir da linguagem. Orlandi (2003) defende que uma 

contribuição teórica “forte” de Pêcheux é a discussão sobre ideologia.  

 

A partir daí a ideologia deixa de ser concebida como o era 
na filosofia ou nas ciências sociais para adquirir um novo 
sentido: o que se estabelece quando pensamos a própria 
produção dos sujeitos e dos sentidos. Inverte-se o polo de 
observação: não se parte dos sentidos produzidos, 
observa-se o modo de produção de sentidos e da 
constituição dos sujeitos. E aí não se pode prescindir, de 
um lado, da linguagem, de outro, da ideologia. Não como 
ocultação da verdade, mas como princípio mesmo de sua 
constituição (ORLANDI, 2003, p. 12)  

 

Essa concepção de ideologia influencia no modo de analisar a produção 

dos sentidos, pois os sentidos de uma palavra ou expressão são elaborados de 

acordo com a formação discursiva na qual essas palavras ou expressões são 

produzidas pelos sujeitos.  

(...) o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma 
proposição, etc, não existe “em si mesma” (isto é em sua 
relação transparente à literalidade do significante) mas é 
determinada pelas posições ideológicas colocadas em 
jogo no processo social histórico em que as palavras, 
expressões e proposições são produzidas (isto é 
reproduzidas). Poderíamos resumir essa tese dizendo: as 
palavras, expressões, proposições etc mudam de sentido 
segundo as posições daqueles que as empregam, o que 
significa que elas tomam seus sentidos em referência a 
essas posições, isto é, em referência às formações 
ideológicas nas quais essas posições se inscrevem.) 
(Pêcheux, 2009, p. 146) 
 

 

As formações ideológicas são as posições sustentadas por cada sujeito, 

são projeções, ou seja, o que se espera do sujeito e o que o sujeito projeta. Toda 

formação discursiva é presidida por uma formação ideológica, e ambas 

funcionam juntas. As formações discursivas representam, na linguagem, as 

formações ideológicas que foram projetadas ao serem empregadas tais palavras 

ou expressões. 
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Chamaremos então formação discursiva aquilo que, em 
uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 
posição dada em uma conjuntura dada determinada pelo 
estado da luta de classes, determina o que pode e deve 
ser dito (articulado sob a forma de uma alocução, de um 
sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um 
programa etc). Isto significa colocar que as palavras, 
expressões, proposições etc recebem seus sentidos da 
formação discursiva na qual são produzidos (Pêcheux, 
2009, p. 146-7) 

  

Althusser, ao abordar no artigo “Ideologia e aparelhos ideológicos de 

Estado”, na Revista La Pensée de 1970, a noção de ideologia que interpela os 

indivíduos em sujeitos, aponta uma via para o efeito subjetivo ligado à linguagem 

- que Pêcheux abordou no artigo “Atualizações e perspectivas a propósito da 

análise automática do discurso” - Revista Langages, n°3720.  A relação entre a 

produção de sentidos e os sujeitos que constroem esses sentidos faz emergir a 

ilusão que o sujeito tem de estar na ou ser a fonte do discurso, ilusão de que 

seus discursos são transparentes. Sujeito e sentido são noções que não se 

separam. Para construir sentidos é preciso que o sujeito se filie a uma formação 

discursiva que, por sua vez, está inscrita em uma formação ideológica. Sujeito é 

desse modo uma posição discursiva. Nem sujeitos nem sentidos estão 

completos, definitivos. 

 

Pela ideologia, se naturaliza assim o que é produzido pela 
história: há transposição de certas formas materiais em 
outras, isto é, há simulação (e não ocultação de 
“conteúdos”) em que são construídas transparências 
(como se a linguagem não tivesse sua materialidade, sua 
opacidade) para serem interpretadas por determinações 
históricas que aparecem como evidências empíricas. 
(ORLANDI, 1996, p. 31) 

 

Nesse ponto de ligação entre sujeitos e sentidos, entra a noção de 

interdiscurso e de memória discursiva. O interdiscurso é uma memória do dizer, 

uma noção que a linguista Maldidier afirma que já estava inscrita no livro AAD 

69, quando Pêcheux relacionou discurso ao já-dito e já-ouvido e ao não-dito 

constitutivo, mas ainda sem aprofundamentos teóricos.  Paul Henry também já 

anunciava o interdiscurso quando em seus escritos sobre o pré-construído 

                                                           
20 É também nesse número 37 de Langages que Pêcheux traz a língua como base para a construção dos 
processos discursivos, ou seja, como condição ou lugar material em que os efeitos de sentido podem ser 
realizados.  
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refletia sobre os traços no discurso de elementos discursivos anteriores cujo 

enunciador foi esquecido.  

 
Toda formação discursiva dissimula, pela transparência 
do sentido que nela se constitui, sua dependência com 
respeito ao todo complexo com dominante das formações 
discursivas, intrincado no complexo das formações 
ideológicas (...) propomos chamar interdiscurso a esse 
todo complexo com dominante das formações 
discursivas. Esclarecendo que também ele é submetido à 
lei de desigualdade-contradição- subordinação que, como 
dissemos, caracteriza o complexo das formações 
ideológicas. (Pêcheux, 2009, p. 149) 

 

A partir da citação de Pêcheux, Maldidier (2003, p. 51) resume o 

interdiscurso como a noção que “designa o espaço discursivo e ideológico no 

qual se desdobram as formações discursivas em função de relações de 

dominação, subordinação, contradição”. No texto21 Metapher und interdiskurs, 

publicado originalmente em 1984, em alemão, Pêcheux faz um estudo sobre 

metáfora e interdiscurso, partindo da noção de formação discursiva de Foucault. 

Pêcheux coloca o interdiscurso como princípio de funcionamento da 

discursividade, considerando que os “efeitos do interdiscurso não se resolvem 

em um ponto de integração, mas se desenvolvem em contradições”, nos 

deslocamentos.  

Nessa perspectiva, o interdiscurso, longe de ser efeito 
integrador da discursividade, torna-se desde então seu 
princípio de funcionamento: é porque os elementos da 
sequência textual, funcionando em uma formação 
discursiva dada, podem ser importados (metaforizados) 
de uma sequência pertencente a uma outra formação 
discursiva que as referências discursivas podem se 
construir e se deslocar historicamente. (Pêcheux, 2011, p. 
158) 

 

Jean-Jacques Courtine, na época da RCP ADELA, questionou as 

fronteiras de uma formação discursiva, fronteiras que “deveriam se deslocar de 

acordo com o jogo ideológico” (Maldidier, 2003), propondo a noção de memória 

discursiva relacionando-a a apagamento, esquecimento.  

                                                           
21 Texto traduzido ao português por Eni Orlandi, a partir de uma versão francesa do original em alemão. 
A tradução foi publicada no livro ‘Análise de Discurso: Michel Pêcheux, organizado por Orlandi. A obra 
traz 17 produções de Michel Pêcheux, dentre os quais textos, comunicações, conferências, artigos, 
traduzidos por vários colaboradores, como Tania Clemente. ´Há tradução inclusive de textos que Pêcheux 
escreveu com Françoise Gadet, Jacqueline Léon, Paul Henry, e também do texto que Pêcheux assinou com 
pseudônimo Thomas Herbert.  
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Em termos discursivos, memoria se define não como 
memória psicológica, fono-magnética ou registro de 
arquivo, mas sim na relação com o dizer. Para que as 
palavras tenham sentido, é preciso que elas já façam 
sentido, o que pressupõe o efeito do interdiscurso, onde 
fala uma voz sem nome (COURTINE, 1980). (SOUZA, 
2012, p. 51) 

 

 Pêcheux, na mesa redonda Linguagem e Sociedade, realizada na Escola 

Normal Superior de Paris em abril de 1983, coloca em relação à memória 

 

(...) uma memória não poderia ser concebida como uma 
esfera plena, cujas bordas seriam transcendentais 
históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, 
acumulado ao modo de um reservatório: é 
necessariamente um espaço móvel de divisões, de 
disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de 
conflitos de regularização...Um espaço de 
desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos. 
(Pêcheux, 2010, p. 56) 

 
 

 Destacamos aqui a noção de memória metálica, tida por Orlandi (1996) 

como memória formal – informatização dos arquivos – se filia a uma questão 

meramente técnica que obedece aos padrões da lógica-matemática de 

programação informática, da ordem da repetição, lugar do mesmo; enquanto a 

memória discursiva, histórica, é um repetível histórico e não formal, uma 

memória do dizer.  

 Finalizando essa grande relação de noções da AD, colocamos aqui um 

trecho inicial da aula inaugural de Michel Foucault, pronunciada em 1970, no 

Collége de France. Nesse trecho localizamos uma relação entre discurso, 

interdiscurso, memória discursiva. 

 
“Ao Invés de tomar a palavra, gostaria de ser envolvido por ela e levado bem além de todo 
começo possível. Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem nome me 
precedia há muito tempo: bastaria, então, que eu encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, 
sem ser percebido, em seus interstícios, como se ela me houvesse dado um sinal, mantendo-
se, por um instante, suspensa. Não haveria, portanto, começo; e em vez de ser aquele de quem 
parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, uma estreita lacuna, o ponto de 
seu desaparecimento possível.” (Foucault, 1996, p. 5-6) 
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2.2.1. Sujeito, ideologia, forma-sujeito 

 

A AD recusa a concepção de um sujeito intencional como origem 

enunciadora de seu discurso. O sujeito é interpelado pela ideologia o tempo todo 

e não tem como fugir disso. Mas esse mesmo sujeito tem a ilusão de que é ele 

quem abraça a ideologia. Na verdade, é a ideologia que pinça o sujeito. Pêcheux 

(2009, p. 141) esclarece, a partir de Althusser, que dizer “O sujeito é interpelado 

pela ideologia” é um paradoxo. E dizer “a ideologia interpela os indivíduos em 

sujeitos”, é colocar que um “não-sujeito” é interpelado-constituído em sujeito pela 

ideologia. Dizer que o sujeito é interpelado pela ideologia faz residir aí um 

apagamento do processo ideológico, como sendo todo indivíduo um “sempre-já-

sujeito”. Sendo o sujeito uma posição discursiva, o que faz com que esse sujeito 

se filie a determinada formação discursiva, que se identifique com ela, é a sua 

forma-sujeito. 

A noção de forma-sujeito se refere a uma forma da qual todo ser social se 

reveste para ser agente de uma prática, é a constituição de indivíduos concretos 

em sujeitos, posição discursiva, é uma dissimulação de seu assujeitamento 

ideológico sob aparência de autonomia, é a “existência histórica de qualquer 

indivíduo, agente das práticas sociais” (Althusser, 1973, p. 67). Pela forma-

sujeito, o sujeito se identifica com a formação discursiva que o constitui.  

Aqui trazemos um dos pontos que destacamos anteriormente sobre a 

obra ‘Les Vérites de La Palice’, de Pêcheux. A ilusão que possui o barão de 

Munchhausen ao puxar o corpo do chão, ergue-se pelo cabelo ou pensa se 

erguer puxando o próprio cabelo. É essa a ideia de Eficácia Ideológica de 

Althusser. Pêcheux, quando entra nessa questão, coloca que é pela ideologia 

que reconhecemos e sabemos o que é uma guerra, um soldado, por exemplo. 

Courtine critica essa concepção pois parece dar a entender que todos os 

soldados são iguais e, então, propõe que, no caso do soldado, até mesmo dentro 

de um único batalhão, em um único país, há soldados que não são soldados 

sempre iguais. Nesse ponto, Courtine coloca a noção de interdiscurso e 

memória. Cada soldado é atravessado por uma memória discursiva.  

O interdiscurso é o atravessamento do sujeito pela memória discursiva. A 

memória na AD funciona pelo esquecimento, e não pela lembrança, pois o sujeito 

não tem acesso à memória discursiva, à historicidade de seus discursos (o 
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esquecimento não é então uma perda de memória, mas um “acobertamento da 

causa do sujeito no próprio interior de seu efeito” (Pêcheux, 2009, p.150). Ainda 

que todo ser soldado tenha pontos em comum, ainda que a sociedade espere e 

reconheça esses pontos em comum, cada soldado é atravessado por memórias 

discursivas distintas. Essa questão da eficácia ideológica tendo concepções 

distintas para Althusser, Pêcheux e Courtine é um exemplo de dissenção dentro 

da AD francesa. 

 

 

2.2.2. Produção de discurso: mecanismos de controle 

 

Ao falar acerca de sujeito, forma-sujeito, ideologia, é mister desenvolver 

algumas linhas sobre o controle da produção do discurso, que está atrelado à 

relação do sujeito com o mundo social e político. Essa relação se dá hoje, por 

meio de um assujeitamento ao Estado que, simultaneamente, interioriza nos 

sujeitos a ideia de coerção e de autonomia/responsabilidade. “A forma-sujeito 

histórica que corresponde à da sociedade atual representa bem essa 

contradição: é um sujeito ao mesmo tempo livre e submisso” (Orlandi, 2010, p. 

50) 

Orlandi (1996, p. 91) destaca que esse controle da produção do discurso 

tem a ver com a interpretação, com a produção de sentidos. Ela exemplifica que 

na Idade Média, a submissão à religião se fez sobre a interdição à interpretação, 

pois o sujeito religioso só repetia a interpretação que lhe era dada (não havia a 

resistência, somente heresias).  

Para Foucault (1970), em A ordem do discurso, as instituições controlam 

a produção dos discursos através de procedimentos internos e externos de 

exclusão, que classificam, distribuem, ordenam, selecionam. Para ele, 

procedimentos determinam as condições de funcionamento do discurso e 

impõem regras aos que pronunciam os discursos. Como procedimentos 

externos, Foucault coloca: 

a) Interdição: não se tem o direito de dizer tudo; não se pode falar de tudo 

em qualquer circunstância; qualquer um não pode falar de qualquer 

coisa; 
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b) Separação e rejeição: não se pode dizer uma verdade escondida, 

exemplifica com as noções de ‘razão’ e ‘loucura’ em que é através da 

palavra do louco que se reconhece sua loucura e por isso há uma 

separação social do louco e uma rejeição do discurso da loucura; 

c) Vontade de verdade: não cessa de se reforçar, de se tornar mais 

profunda e mais incontornável, a verdade assume a tarefa de justificar 

a interdição e definir o que é, por exemplo, ‘loucura’.  

 

Os procedimentos internos são: 

a) Classificação: os discursos criadores ou fundamentais em contraste 

com os discursos repetidores, glosadores, comentários. Destacamos 

um trecho em que Foucault (1996, p. 25) expõe sobre os discursos 

comentários, repetidores: “Dizer pela primeira vez aquilo que, 

entretanto, já havia sido dito e repetir, incansavelmente, aquilo que, no 

entanto, não havia jamais sido dito”. Esse trecho apresenta uma 

síntese de todo o caminhar teórico entre: ideologia, interdiscurso, 

memória discursiva, sujeito, paráfrase e polissemia. Cabendo aqui 

lembrar que tanto o discurso fundamental como aquele que o repete 

participam de uma filiação, de uma rede de memórias, em que a 

classificação proposta por instituições vem para regrar o 

funcionamento de ambos; 

b) Disciplinas: controlam a produção do discurso, delimitam seu espaço; 

c) Rarefação dos sujeitos que falam: os sujeitos que falam são 

qualificados para isso, há um autor não como indivíduo falante que 

pronunciou ou escreveu um texto, por exemplo, mas como “princípio 

de agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas 

significações, como foco de sua coerência” (ibdem, p. 26). A 

qualificação desses sujeitos pode passar por um ritual, conferindo aos 

sujeitos que falam um regime de exclusividade de divulgação, ou por 

uma pertença doutrinária, que liga indivíduos a certos tipos discurso, 

proibindo-lhes todos os outros, residindo aí uma dupla sujeição (a dos 

sujeitos aos discursos e a dos discursos aos sujeitos).  
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Todos os procedimentos de controle do discurso passam pelo controle 

ideológico do indivíduo, ou seja, passam pelo controle do sujeito. Para que o 

controle funcione, o sujeito se identifica com uma formação discursiva presidida 

por uma formação ideológica e age tendo em vista a sua forma-sujeito.  

Haroche (1992) versa brevemente sobre estudos que analisam relações 

entre poder, texto da lei, instituição e indivíduo. Traz a concepção de ‘governo 

pela individualização’ de Foucault, em que há uma forma de poder que classifica 

indivíduos em categorias, aprisionando-os em suas identidades. A autora 

distingue entre o individualismo (resistência e revolta do indivíduo) e o 

mecanismo coercitivo de individualização e isolamento (poder do Estado se 

impondo ao indivíduo). Tanto as concepções de Foucault como as de Haroche 

se somam para nos mostrar, nas análises, os processos de interdição do dizer e 

do olhar.  

 

 

2.2.3. Silenciamento ou política do silêncio – Orlandi 

 

Orlandi (2007) propõe que a linguagem é uma categorização do silêncio, 

o homem criou a linguagem para conter o silêncio. Silêncio que ficou em lugar 

subalterno devido à urgência de produzir “signos audíveis e visíveis o tempo 

todo” (ibidem, p. 35), como forma de disciplinação da significação ‘selvagem’ do 

silêncio e de ilusão de controle. A autora coloca que o silêncio não fala, mas 

significa. “Quando não falamos, não estamos apenas mudos, estamos em 

silêncio: há o ‘pensamento’, a introspecção, a contemplação, etc.” Para suas 

análises, Orlandi estabelece duas categorias para o silêncio: o fundador e a 

política de silêncio.  

A primeira nos indica que todo processo de significação 
traz uma relação necessária ao silêncio; a segunda diz 
que – como o sentido é sempre produzido de um lugar, a 
partir de uma posição do sujeito – ao dizer, ele estará, 
necessariamente, não dizendo ‘outros’ sentidos. 
(ORLANDI, 2007, p. 53) 
 
 

Para nossa tese, importa a política de silêncio, o silenciamento, a segunda 

categoria. Há sentidos que são ou precisam ser silenciados, ou seja, postos em 

silêncio, interditando assim o sujeito em seu percurso de produção dos sentidos. 
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O silenciamento resulta não de um fazer calar, mas sim de uma forma de fazer 

dizer uma coisa para não deixar dizer outra. A dimensão política do silêncio é 

recortar o dizer. ‘O silêncio não se reduz à ausência de palavras. As palavras 

são cheias, ou melhor, são carregadas de silêncio” (ibidem, p. 67).  

A política do silêncio proposta por Orlandi traz duas formas de existência: 

o silêncio constitutivo e o silêncio local. A política do silêncio produz um recorte 

entre o que se diz e o que não se diz. O silêncio constitutivo “preside qualquer 

produção de linguagem (...) se diz ‘x’ para não (deixar) dizer ‘y’, este sendo o 

sentido a se descartar do dito” (ibidem, p. 73). A autora dá como exemplo a 

denominação ‘República Nova’ para um período histórico do Brasil que veio após 

uma ditadura militar, apagando-se o fato de que o período anterior fora uma 

ditadura. Já o silêncio local é uma política que interdita o dizer. Orlandi 

exemplifica com a censura, procurando analisá-la enquanto “fato de linguagem 

que produz efeitos enquanto política pública de fala e silêncio” (idem), enquanto 

censura e recusa de se submeter a ela.  

 

A censura não é um fato circunscrito à consciência de 
daquele que fala, mas um fato discursivo que se produz 
nos limites das diferentes formações discursivas que 
estão em relação (...) a censura pode ser compreendida 
como a interdição da inscrição do sujeito em formações 
discursivas determinadas. (ibidem, p. 76) 

 

 A censura é um sintoma de que ali pode haver um outro sentido, na base 

da censura está a resistência a ela, em que o sujeito pode dizer “o mesmo para 

significar outra coisa e dizer coisas diferentes para ficar no mesmo sentido” 

(ibidem, p. 94), pois submetido à censura o sujeito não pode dizer o que sabe ou 

o que se supõe que ele saiba, não havendo coincidência entre ‘não poder dizer’ 

e ‘não saber’.  

A censura age sobre o que se supõe que o sujeito saiba. 
E o que ela procura impedir não é que ele tenha acesso 
às informações; o que ela procura impedir é justamente 
que haja elaboração histórica dos sentidos e movimento 
no trabalho de identificação dos sujeitos (ibidem, p. 129) 

 

Dessa forma, em nossas análises, identificamos o silenciamento quando 

a imagem é apagada em seus traços de visibilidade na prova do ledor, 

produzindo a censura, ou seja, interditando o sujeito com deficiência visual 

técnica em formações discursivas imagéticas.  
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2.2.4. Interpretação, memória, ideologia, dispositivo 

 

Interpretação, mais que um conceito, uma noção teórica, é um dispositivo 

de análise nesta tese. Tomamos esse conceito e dispositivo de Orlandi (1996) 

que afirma ser a interpretação um ‘gesto’. Retomando Pêcheux e o AAD 69, a 

autora coloca o ‘gesto’ como ato no nível do simbólico, residindo em cada relação 

do sujeito com o mundo certo teor de injunção à interpretação “Face a qualquer 

objeto simbólico, o sujeito se encontra na necessidade de ‘dar’ sentido. O que é 

dar sentido? Para o sujeito que fala é tornar possíveis gestos de interpretação” 

(ibidem, p. 64). Orlandi confere à interpretação uma característica importante 

que é a de se dar “de algum lugar da história e da sociedade e tem uma direção, 

que é o que chamamos de política” (ibidem, p. 18-9). 

 Orlandi afirma que a interpretação é o lugar próprio da ideologia. A 

injunção à interpretação passa pelo crivo da ideologia, pois toda vez que o sujeito 

interpreta, o faz como se o sentido estivesse ali em suas palavras, aparecendo 

como transparente a ele o fato de interpretar. “Interpretar é dizer o dito – que, no 

entanto, aparece como grau zero (o sentido lá)” (ibidem, p. 87) Ou seja, a 

ideologia não oculta sentidos, ela apaga os processos que constituem os 

sentidos, fazendo com o que gesto de interpretação seja transparente, tendo o 

sujeito a certeza de que seu gesto só poderia ser aquele e só é aquele. “O gesto 

de interpretação vem carregado de uma memória (filiação) que, no entanto, 

aparece negada, como se o sentido surgisse ali mesmo” (ibidem, p. 92). Por isso, 

cabe ao analista de discurso compreender, isto é, explicitar os mecanismos ou 

processos que sustentam o discurso. Nesse ponto de apagamento dos 

processos, cabe ressaltar que a interpretação é determinada pela memória em 

dois aspectos apontados por Orlandi: 

 

A interpretação, portanto, não é mero gesto de 
decodificação, de apreensão do sentido. Também não é 
livre de determinações. Ela não pode ser qualquer uma e 
não é igualmente distribuída na formação social. O que a 
garante é a memória sob dois aspectos: a) a memória 
institucionalizada, ou seja, o arquivo, o trabalho social da 
interpretação em que se distingue quem tem e quem não 
tem direito a ela; b) a memória constitutiva, ou seja, o 
interdiscurso, o trabalho histórico da constituição da 
interpretação (o dizível, o repetível, o saber discursivo). 
(ibidem, p. 67-8)  
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 Voltando ao que cabe ao analista de discurso. No AAD 69, Pêcheux traz 

a noção de efeito metafórico – tendo metáfora como transferência - produzido 

por deslizamento de sentidos ou movimentos de interpretação. Pêcheux (1975) 

propõe que o sentido pode ser percebido nas relações de metáfora (efeitos de 

substituição, paráfrases, formações de sinônimos) em que a formação discursiva 

vem a ser historicamente um lugar provisório. Nesse ponto, a partir do quadro 

abaixo (Orlandi, 1996), há uma possibilidade para se entender os movimentos 

de interpretação, os efeitos metafóricos: 

 

A,b,c,d,e,f 

G,b,c,d,e,f 

G,h,c,d,e,f 

G,h,i,d,e,f 

G,h,i,j,e,f 

G,h,i,j,k,f 

G,h,i,j,k,l 

 

 O deslizamento de sentido de ‘a’ para ‘g’ faz parte do sentido de ‘a’ e de 

‘g’. É o mesmo e o diferente nessa relação de metáfora como transferência, 

deslocamento. A metáfora é constitutiva do processo de produção de sentidos e 

da constituição dos sujeitos (Orlandi, 2010). É o mesmo significando 

diferentemente, compondo uma rede de memória. Ter a interpretação como 

dispositivo de análise é explicitar portanto os gestos de interpretação, que se 

ligam aos processos de identificação dos sujeitos e a sua rede de memórias.  

 

O que se espera do dispositivo do analista é que lhe 
permita trabalhar não numa posição neutra mas que seja 
relativizada em face da interpretação: é preciso que ele 
atravesse o efeito de transparência da linguagem, da 
literalidade do sentido, da onipotência do sujeito. Esse 
dispositivo vai assim investir na opacidade da linguagem, 
no descentramento do sujeito e no efeito metafórico, isto 
é, no equívoco, na falha e na materialidade. No trabalho 
da ideologia. (ORLANDI, 2010, p. 61) 

 

Desse modo, é esperado que o analista de discurso, através do dispositivo 

da interpretação, coloque-se em um campo neutro relativizado (mesmo sofrendo 

as injunções da interpretação, há o trabalho teórico para fundamentar a análise). 
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2.2.5. Paráfrase, Polissemia e Recorte 

 

Em uma formação discursiva (FD), há um mecanismo de fechamento de 

fronteiras para preservar a identidade dessa FD. Esse mecanismo é a paráfrase, 

em que enunciados são retomados e reformulados, num constante ir e vir da 

memória discursiva; todo dizer traz em si um dizível que se mantém; produção 

de variedade do mesmo, produtividade, contenção. Pêcheux em Semântica e 

Discurso (2009, p. 161), ao relembrar o que ele considera FD, relaciona-a com 

a noção discursiva de paráfrase, e afirma ser no espaço de reformulação-

paráfrase, dentro de uma FD, que se constitui o sentido. 

(...) espaço de reformulação - paráfrase onde se constitui 
a ilusão necessária de uma "intersubjetividade falante" 
pela qual cada um sabe de antemão o que o "outro" vai 
pensar e dizer ..., e com razão, já que o discurso de cada 
um reproduz o discurso do outro (uma vez que, como 
dizíamos - cf. pp. 117 e 154-5 -, cada um é o espelho dos 
outros). 

 

Orlandi (1984)22 rememora princípios da AD expostos no AAD 69. Dentre 

esses princípios, está o de que o discurso não é mera transmissão de 

informação, discurso é efeito de sentido entre locutores.  

 

A linguagem passa a ser considerada no momento de sua 
existência como tal, ou seja, como discurso. Dessa forma 
ela pode ser observada na dinâmica de seu 
funcionamento, em que se procuram determinar os 
processos de sua constituição e que são de natureza 
sócio-histórica. (ORLANDI, 1984, p. 10-1) 
 

 Esse princípio norteia a discussão sobre paráfrase e polissemia em 

Orlandi (1984). Além da paráfrase, o outro processo que entra na constituição 

da linguagem é a polissemia, que vai definir o diferente, a transformação, 

criatividade, expansão. Considera-se com a polissemia “a multiplicidade de 

sentidos de que é capaz de se revestir qualquer ato de linguagem, qualquer 

unidade de linguagem em uso” (ibdem, p. 10). A autora coloca que todo o 

funcionamento da linguagem se dá pela tensão entre paráfrase e polissemia, o 

já dito e o a dizer.  

                                                           
22 A publicação de 1984 é fruto da apresentação “Linguagem e História: a questão dos sentidos”, 
realizada na PUC, no Rio de Janeiro, em 1981, por ocasião do V Encontro Nacional de 
Linguística.  
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A polissemia é, portanto, a ruptura do processo legitimado pela paráfrase, 

é a fonte da linguagem, que é sempre incompleta, sempre inacabada, em 

constante estágio de renovação e de reconstrução. Não há começo nem ponto 

final absolutos, não há um sentido só possível, há possíveis, nem margens nem 

centros.  

À noção de polissemia, Orlandi (1984) atrela a de recorte - como unidade 

discursiva. Por sua vez, unidade discursiva é definida como fragmentos 

correlacionados de linguagem-e-situação, fragmento da situação discursiva. “O 

recorte é naco, pedaço, fragmento. Não é segmento mensurável em sua 

linearidade”. (ibidem, p. 16) Contrastando recorte com segmento, a autora 

observa que o segmento é unidade da frase ou do sintagma, por exemplo, 

enquanto o recorte é unidade de discurso.  

O recorte está atrelado à interpretação, à produção de sentidos pelos 

sujeitos. Retomando ideias lançadas no prefácio desta tese, um recorte nos 

apresenta a impossibilidade de o ser humano ver o todo, ainda que tenhamos a 

sensação de que podemos fazê-lo. Temos uma falsa certeza de poder ver o todo. 

Enganamo-nos, mas acreditamos no recorte como sendo o nosso todo. Sendo 

o recorte um fragmento, ele nunca será o todo, mas sim o todo de cada sujeito. 

A imagem abaixo (retirada da Prova do Enem de 2011, questão 111, 

Caderno Amarelo - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias), relacionada a um 

texto sobre arte contemporânea, pode ser vista a partir do tronco seccionado, ou 

desde a cadeira suspensa e grudada ao tronco seccionado. Cada possibilidade 

de olhar essa mesma imagem é um recorte.  
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Outra possibilidade de recorte, observamos em uma imagem da questão n°1 do 

ENEM (retirada da Prova do Enem de 2011, Caderno Amarelo - Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias). Abaixo temos a imagem à esquerda como a 

original e, à direita, a imagem que consta na referida prova.   

 

 

 

 

 

O recorte excluiu a marca do Partido dos Trabalhadores na bandeira, no canto 

superior esquerdo da imagem original, e na camisa da manifestante.  

 

 

2.3. Imagem sob o viés discursivo 

 

O que colocamos nesta tese como imagem das provas do ENEM 

corresponde a uma série de expressões não verbais como gráficos, charges, 

reações químicas, esquemas, pinturas, fotografias, enfim, uma gama de 

imagens que podem conter a mescla entre linguagem verbal e visual ou somente 

a linguagem visual. Não pretendemos com essa denominação expor que todas 

essas imagens possuem as mesmas características, fizemo-lo somente por uma 

questão de organização. Cabe acrescentar também que sob o título de não 

verbal temos por exemplo a linguagem corporal como a dança, que não faz parte 

do nosso objeto de investigação. Temos então que ‘imagem’ é um tipo de não 
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verbal e apresenta subtipos (charge, gráfico, mapa, etc) que são investigados 

neste trabalho em sua relação com o verbal.  

Todas essas imagens do ENEM recebem (ou podem receber) uma 

descrição verbal nas provas (na apresentação dos objetos de pesquisa 

explicitamos melhor esse processo de descrição). É nesse ponto que reside um 

de nosso objetivos gerais, investigar a relação existente entre linguagem verbal 

(descrição) e imagens, com base em um enfoque discursivo. A imagem se 

tornando visível através de gestos de interpretação que, segundo Orlandi (1996, 

p. 12), são afetados pela matéria significante e pela percepção que fazemos 

dela. 

 

Como os sentidos não são indiferentes à matéria 
significante, a relação do homem com os sentidos se 
exerce em diferentes materialidades, em processos de 
significação diversos: pintura, imagem, música, escultura, 
etc. A matéria significante – e/ ou sua percepção – afeta o 
gesto de interpretação, dá uma forma a ele. 

 

No trabalho de interpretação da imagem, de acordo com Souza (1998)23, 

em algumas construções midiáticas como reportagens, há uma condução de 

sentidos proposta pelo verbal em relação ao não verbal, uma redução das 

imagens, dando lugar a um “efeito de transparência e de objetividade da 

informação”.  

Souza (2011) propõe pelo menos três deslocamentos de ordem teórica 

para se pensar a imagem sob o viés discursivo: a) aquele que denuncia o 

repasse do não verbal pelo verbal; b) aquele que fala, na sociedade de 

comunicação atual, da homogeneização das imagens; c) aquele que reflete 

sobre usos políticos da imagem. Não ter em conta essa tríade de reflexões é se 

aproximar de noções que apagam a materialidade discursiva da imagem 

retirando dela seu caráter político-ideológico, que reduzem a imagem ao verbal 

(tendo-a de modo ‘traduzível’ pelo verbal, sem considerar seu caráter de 

linguagem com materialidade específica, seus elementos de visibilidade).  

 

Ao se pensar a imagem através do verbal, acaba-se por 
descrever, falar da imagem, dando lugar a um trabalho de 

                                                           
23 Conferência no 2º Colóquio de Analistas del Discurso, Universidad del Plata, Instituto de 
Linguística da Universidad de Buenos Aires, La Plata, 1997. (Publicado em Ciberlegenda 1, em 
1998) 
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segmentação da imagem. A palavra fala da imagem, a 
descreve e a traduz, mas jamais revela sua matéria visual. 
Por isso mesmo, 'uma imagem não vale mil palavras ou 
outro número qualquer’. A palavra não pode ser moeda de 
troca das imagens (Davidson, 1984). É a visualidade que 
permite a existência, a forma material da imagem, e não 
sua co-relação com o verbal (SOUZA, 1998) 
 
 

Os elementos de visibilidade de uma imagem (cor, perspectiva, sombra, 

forma, etc.) fazem com que ao percebê-la lidemos com a multidirecionalidade e 

não com a direcionalidade (Souza, 1998). Ao perceber a palavra lidamos com o 

direcionamento da esquerda para a direita. A percepção de uma imagem não 

paira sobre esse mesmo direcionamento, tudo dependerá de como o sujeito irá 

conduzir seu olhar. Olhar ou ouvir-ler uma imagem e recortá-la: eis a chave que 

ativa o processo de interpretação das imagens.  

O conjunto de elementos visuais que o sujeito recorta na imagem é dito 

“operador discursivo” (Souza, 1998), e permite deslizamento de sentidos, 

movimentos de interpretação. A fim de melhor evidenciar os gestos de 

interpretação a partir da imagem com seus próprios elementos, e não tomando-

a pelo verbal, Souza (1998) propõe a noção de policromia, a partir da noção de 

polifonia24 de Ducrot, assim definida por ela:  

 

Por associação ao conceito de polifonia, formulamos o 
conceito de policromia (Souza, 1995) buscando analisar a 
imagem com mais pertinência. O conceito de policromia 
recobre o jogo de imagens e cores, no caso, elementos 
constitutivos da linguagem não-verbal, permitindo, assim, 
caminhar na análise do discurso do não-verbal. O jogo de 
formas, cores, imagens, luz, sombra, etc nos remete, à 
semelhança das vozes no texto, a diferentes perspectivas 
instauradas pelo eu na e pela imagem, o que favorece não 
só a percepção dos movimentos no plano do sinestésico, 
bem como a apreensão de diferentes sentidos no plano 
discursivo-ideológico, quando se tem a possibilidade de 
se interpretar uma imagem através de outra. (SOUZA, 
1998, p. 8) 

 

                                                           
24 O conceito de polifonia (DUCROT, 1980) pressupõe que todo texto traz em sua constituição 
uma pluralidade de vozes que podem ser atribuídas ou a diferentes locutores, caso dos discursos 
relatados, ou a diferentes enunciadores, quando se atesta que o locutor pode se inscrever no 
texto a partir de diferentes perspectivas ideológicas. Dentro dessa perspectiva, é que se define 
o dito e o não-dito (a voz implícita). Essas vozes imprimem ao texto o caráter de 
heterogeneidade, definido por Authier (1990) como heterogeneidade(s) enunciativa(s). (SOUZA, 
1998) 
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A policromia vai então permitir que, ao interpretar a imagem, o sujeito 

projete outras imagens, cuja materialidade, não é da ordem da visibilidade, mas 

da ordem do simbólico e do ideológico. Da ordem do discurso. 

Nesta tese, não nos prendemos ao caráter técnico das imagens das 

provas do ENEM, mas sim a uma análise discursiva de sua relação com o verbal, 

sem deixar escapar alguns operadores discursivos. O que está em jogo é essa 

relação que, de acordo com Orlandi (1995, p. 46-7), ao se referir à relação do 

verbal com o não verbal em geral, precisa ser compreendida. 

 

É preciso, pois, reconhecer que o verbal tem uma função 
imaginária crucial na construção da legibilidade, da 
interpretabilidade das outras linguagens. Se isto não é 
uma função de direito é, no entanto, uma função de fato e 
não podemos ser indiferentes a isso. Entretanto, não 
sermos indiferentes, não significa nos embalarmos nos 
efeitos dessa "ilusão" mas procurarmos atravessá-la, 
desrefratando o jogo de seus reflexos, de suas 
simulações. Em uma palavra: compreendê-la. 

  

Nesta tese, pensamos a relação entre verbal e imagens desde um ponto 

de vista da área educacional, especificamente no espaço de avaliação de 

conhecimentos e posterior seleção dos sujeitos. Essa avaliação no ENEM é 

baseada em um documento denominado Matriz de Referência25 – que define o 

conteúdo das provas e é organizado em quatro áreas de conhecimento, com 

suas competências e habilidades (H). Abaixo trazemos trechos dessa matriz que 

tocam em habilidades como identificar diferentes linguagens e manifestações 

específicas dessas linguagens.  

 

Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da 
comunicação e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. H1 - Identificar 
as diferentes linguagens e seus recursos expressivos 
como elementos de caracterização dos sistemas de 
comunicação. H4 - Reconhecer posições críticas aos usos 
sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de 
comunicação e informação. (...) Competência de área 2 - 
Compreender as transformações dos espaços 
geográficos como produto das relações socioeconômicas 
e culturais de poder. H6 - Interpretar diferentes 
representações gráficas e cartográficas dos espaços 
geográficos. (...) Competência de área 7 - Confrontar 
opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens 
e suas manifestações específicas. (MEC, 2012) 

                                                           
25 Disponível através do link http://portal.inep.gov.br/web/enem/conteudo-das-provas  

http://portal.inep.gov.br/web/enem/conteudo-das-provas
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Entendemos ser importante para o âmbito educacional que a relação 

entre verbal e imagens se dê como uma articulação e não como um repasse. O 

repasse implica a ‘supremacia’ de uma linguagem por outra. A articulação propõe 

que haja um encontro entre as linguagens, de modo que cada uma tenha sua 

materialidade específica respeitada com possiblidade de movimentos de 

interpretação. Como um encontro de ossos do corpo humano, em que um não 

se sobrepõe ao outro, cada um guarda suas características e ambos permitem 

o movimento físico. Na matriz de referência do ENEM, quando lemos 

“manifestações específicas dessas linguagens”, entendemos que a relação que 

se pretende avaliar é de articulação e não de repasse. Logo, nas questões de 

prova do ENEM devem existir questões com imagens sob esse enfoque.  
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3. Ouvir-ler uma realidade 

 

A memória para nada servirá, pois apenas será capaz de 
mostrar a imagem dos lugares e não os caminhos para lá 
chegar. (José Saramago) 

 

Um de nossos objetivos de pesquisa é compreender os processos que 

sustentam a interpretação de questões do ENEM com imagem, aplicadas a 

candidatos com alguma deficiência visual técnica, tendo como objeto os gestos 

de interpretação materializados nos comentários dados no simulado comentado. 

Para cumpri-lo, foi necessário buscar sujeitos com alguma deficiência visual 

técnica, que fossem estudantes cursando o ensino médio, e que tivessem 

interesse em participar de um simulado comentado do ENEM. Estabelecemos 

contato com uma instituição de ensino pública, na cidade do Rio de Janeiro, que 

possui público com esse perfil.  

Após procedimentos burocráticos de autorização e de explicação do 

processo metodológico de nossa pesquisa, selecionamos, dentre esses 

estudantes, aqueles que pretendiam realizar os exames do ENEM e que 

gostariam de participar voluntariamente da pesquisa. Procedemos com 

entrevistas com os objetivos gerais claros de: a) nos aproximarmos dos 

estudantes; b) conhecer melhor a realidade deles em relação ao uso de algumas 

tecnologias e auxílio; c) envolvê-los no processo de simulados comentados que 

aplicamos pós-entrevistas. Desse modo, os objetivos da entrevista que aqui 

explicitamos não coincidem com os desta tese, pois, como salienta Rocha, Daher 

& Sant´Anna (2004, p.8), ao definirem o que a entrevista em situação de 

pesquisa acadêmica não é: “entrevista não é ferramenta; não está a serviço da 

captação de verdades; seus objetivos não podem coincidir com os da pesquisa 

que lhe dá sentido”. 

Teoricamente, acercamo-nos a Yin (2010), que propõe conceitualmente a 

entrevista como uma conversa guiada em que a fluidez e a rigidez andam lado 

a lado, complementando-se, a fim de criar um ambiente conversacional em que 
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as coerções propostas pela ‘dureza’ ou ‘inflexibilidade’ do protocolo de entrevista 

não acabem afastando ou inibindo o sujeito entrevistado26.  

Não pretendemos conferir à entrevista uma relação de assimetria entre 

entrevistador/ pesquisador e sujeito entrevistado/ estudante, como se o primeiro 

detivesse o saber, o poder, e o segundo fosse passivo. Pensamos na relação 

simétrica em que ambas as partes envolvidas podem aprender, repensar, 

questionar, reler-se, atualizar seus pensamentos, reviver seus discursos. Desse 

modo, a entrevista serviu para captação de vozes que consideramos pertinentes 

à nossa investigação.  

Há três momentos em uma entrevista (Rocha et al., 2004), a saber: a) 

preparação do roteiro de entrevista, que demonstramos no capítulo 3.1; b) a 

entrevista em si, cujos detalhes evidenciamos no capítulo 3.2; 3) recortes da 

entrevista, que explicitamos no capítulo 3.3. A flexibilidade proposta por Yin e a 

abordagem discursiva trazida por Rocha et al. são as bases para a construção 

de nossa proposta de entrevista - realizada oralmente e em presença, gravada 

digitalmente, salva em formato .mp3 e transcrita.  

Para organizar a transcrição, cada rubrica dos envolvidos na entrevista 

ficou evidenciada no início de cada fala com a letra inicial do nome em maiúscula. 

A pesquisadora ficou com a rubrica ‘P’. Qualquer observação em relação ao 

entorno, ao ambiente, ao tempo de duração ou outra observação que julgamos 

pertinente no momento da entrevista, colocamos entre [ ] ou entre <  >. Os nomes 

dos entrevistados foram resguardados sob nomes fictícios. Para auxiliar na 

localização, também colocamos muitas vezes os minutos e segundos das 

gravações, caso seja necessário recorrer ao material verbo-sonoro. Cada 

entrevista em anexo recebeu um código gerado pelo próprio gravador.  

 

 

 

                                                           
26 Adotamos o termo sujeito ou sujeito entrevistado, enquanto Yin utiliza em escala progressiva 
“respondente-chave” e “informante-chave”. A UFRJ sugere o termo ‘consultor’. 
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3.1. Roteiro de entrevista 

 

Construímos quatro tabelas com três colunas cada, conforme ilustramos 

nas próximas páginas. Na primeira coluna, pontuamos tecnologias assistivas 

(material em alto relevo, braile, sintetizador de voz) ou auxílio (ledor) mais 

utilizados por pessoas com deficiências visuais técnicas.  

Para cumprir o objetivo geral de entrevista ‘b’, ou seja, conhecer melhor a 

realidade dos sujeitos entrevistados em relação ao uso dessas tecnologias e 

auxílio, elaboramos uma segunda coluna com a meta fundamental de levantar 

experiências do entrevistado com o uso da tecnologia ou auxílio em situação de 

avaliações/ provas. Para atingir essa meta, estabelecemos outras duas metas 

complementares que foram as de perguntar sobre as tecnologias e auxílio não 

somente em situação de avaliações, mas também no cotidiano do entrevistado 

de um modo geral e em relação ao aprendizado.  

Na terceira coluna pontuamos questionamentos para direcionarmos a 

entrevista em si. Foi fundamental conversar com os estudantes sobre 

tecnologias/ auxílio que utilizam em relação ao momento de avaliações, pois 

precisamos dessas informações no pós-entrevista, ou seja, para elaborarmos a 

proposta de simulados comentados.  
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AUXÍLIO/ TECNOLOGIAS 

 

METAS 

 

DIRECIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

1 – MATERIAIS EM ALTO 

RELEVO 

  

 

 

 

 

 

 

 Identificar de que modo 

se dá a presença e o uso 

de materiais em alto 

relevo no cotidiano do 

entrevistado. 

 

Verificar em que 

proporção o entrevistado 

relaciona seu 

aprendizado com o uso 

de materiais em alto 

relevo. 

 

Levantar as experiências 

que o entrevistado teve 

com o uso de materiais 

em alto relevo na 

situação de avaliações. 

 

 

Quando, com que frequência e de que maneira você 

tem acesso a materiais em alto relevo? Fale mais 

sobre isso. 

Fale sobre os materiais em alto relevo aos quais você 

tem acesso, como eles são produzidos, quem os faz, 

como são conservados? 

Como você relacionaria o uso desses materiais com o 

entendimento/ aprendizado? É igual em todas as 

disciplinas? Comente. 

Você já fez alguma prova na escola ou em concurso 

em que foi possível utilizar material em alto relevo? 

Como foi a experiência? 

 

 

 

 

AUXÍLIO/ TECNOLOGIAS 

 

METAS 

 

DIRECIONAMENTO 

 

 

 

 

 

2 – BRAILE 

 

Identificar de que modo 

se dá a presença e o uso 

de reglete, pistão, 

Perkens, soroban e 

materiais em braile no 

cotidiano do entrevistado. 

 

Verificar em que 

proporção o entrevistado 

relaciona seu 

aprendizado com o uso 

de materiais em braile. 

 

Levantar as experiências 

que o entrevistado teve 

com o uso de materiais 

em braile na situação de 

avaliações. 

 

 

 

Você sabe ler e escrever em braile? Sabe utilizar o 

soroban? Onde, como e com que idade aprendeu? 

Você tem seu próprio pistão, reglete, Perkens e 

soroban? Com que frequência os útiliza? 

Quando, com que frequência, onde e de que maneira 

você tem acesso a livros, gibis, revistas e outros 

materiais em braile? Esses materiais são bem 

conservados? Onde são confeccionados? 

Ao comprar um produto, você procura a escrita braile? 

Você sente falta do braile em outras situações do seu 

dia-a-dia? Quais? Comente. 

Comente como você relacionaria o uso desses 

materiais com o entendimento/ aprendizado? Você 

utiliza braile em sala de aula? E para fazer provas? 

Comente. 

Ao utilizar o braile você se sente mais livre e 

independente na sala de aula e em outros lugares ou 

o braile não faz diferença na hora de ler e escrever? 

Por quê? 
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AUXÍLIO/ TECNOLOGIAS 

 

METAS 

 

DIRECIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

3 –SINTETIZADORES DE 

VOZ 

 

Identificar de que modo 

se dá a presença e o uso 

de sintetizadores de voz 

no cotidiano do 

entrevistado. 

 

Verificar em que 

proporção o entrevistado 

relaciona seu 

aprendizado com o uso 

de sintetizadores de voz. 

 

Levantar as experiências 

que o entrevistado teve 

com o uso de 

sintetizadores de voz na 

situação de avaliações. 

 

 

Você sabe utilizar um sintetizador de voz? Onde, 

como e com que idade aprendeu? Tem preferência 

por algum deles? Qual e por quê? 

Quando, com que frequência, onde e de que maneira 

você tem acesso a sintetizadores de voz? Comente. 

Você tem acesso a áudio-books e outros materiais 

falados? Dê exemplos. Comente sobre a qualidade 

desses materiais. Comente sobre áudio-filmes. Já fez 

trilha interpretativa com acessibilidade a pessoa com 

deficiência visual? Já visitou jardins sensoriais? Visita 

exposições de artes? Comente. 

Ao utilizar o sintetizador você se sente mais livre e 

independente na sala de aula ou não faz diferença na 

hora de ler? Comente. 

Você já fez alguma prova na escola ou em concurso 

em que foi possível utilizar sintetizadores de voz? 

Conte como foi essa experiência. 

 

AUXÍLIO/ TECNOLOGIAS 

 

METAS 

 

DIRECIONAMENTO 

 

 

 

 

 

4 – LEDORES 

 

 

 

 

Identificar de que modo 

se dá a presença e o 

trabalho do ledor no 

cotidiano do entrevistado. 

Verificar em que 

proporção o entrevistado 

relaciona seu 

aprendizado com o 

trabalho do ledor. 

Levantar as experiências 

que o entrevistado teve 

com ledores na situação 

de provas/ avaliações. 

 

Você já precisou do auxílio de ledores? Onde? 

Quando? Como foi? 

 Os colegas de turma acabam sendo ledores? Fale 

mais sobre isso. E os professores? 

Tem preferência por ledor ou sintetizador de voz? 

Comente.  

Com o trabalho do ledor você se sente mais livre e 

independente ou o ledor não faz diferença? 

Você já fez alguma prova na escola ou em concurso 

em que foi possível contar com o trabalho dos 

ledores? Comente como foi essa experiência. 
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3.2. A entrevista em si 

As entrevistas foram realizadas ao longo do ano de 2013, em uma escola 

pública, na cidade do Rio de Janeiro. Ao todo entrevistamos onze estudantes. 

Infelizmente, o arquivo de uma entrevista com duas estudantes foi corrompido, 

e não conseguimos recuperá-lo, o que nos possibilitou trabalhar com as 

entrevistas de 9 estudantes, em um total de seis entrevistas transcritas.  

Por que seis entrevistas se foram nove entrevistados? Esclarecemos aqui 

um procedimento que realizamos nas entrevistas e que foi sugerido pelos dois 

primeiros sujeitos que entrevistamos, Diana e Linda. Deixamos livre a escolha 

de os estudantes participarem em dupla ou sozinhos nas entrevistas. Isso foi 

motivado pela ‘vergonha’ que os estudantes expressavam toda vez que 

falávamos em entrevistas. Obtivemos então três sujeitos entrevistados sozinhos 

e seis em duplas. De fato, observamos que em dupla os estudantes não ficavam 

envergonhados e isso nos confortou, pois deixou o momento de entrevista mais 

fluido.  

Além das entrevistas, um ex-estudante da referida escola, o Dudu, quis 

gravar uma espécie de depoimento voluntariamente. Por que deixar fazer parte 

da tese um depoimento de um ex-estudante que não possui o perfil para ser 

participante do simulado comentado? Por que deixar na tese os comentários 

sobre entrevistas dos estudantes que não participaram da etapa de simulados 

comentados? Porque percebemos em conversas antes e depois das entrevistas 

que nossa pesquisa gerou no NUCLEO27 uma atmosfera que extrapolava os 

ares meramente acadêmicos. Isso não quer dizer que tenhamos fugido de 

nossos objetivos, mas apenas que os sujeitos que se dispuseram a ser 

entrevistados estiveram ali participando não somente para responder nosso 

roteiro, mas também de modo a denunciar, a desabafar, a mostrar problemas e 

sugerir soluções desde o universo de quem possui alguma deficiência visual 

técnica.  

                                                           
27 Nome criado por nós para preservar a identidade de um espaço que funciona dentro da escola 
na qual os estudantes que entrevistamos estudam. Nesse espaço funciona um projeto que 
atende estudantes com deficiências em geral.  
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Os nomes dos sujeitos, conforme já mencionamos são fictícios e foram 

criados por eles mesmo. Demos como escolha que eles se dessem nomes para 

preservarem suas identidades, de acordo com o procedimento ético de pesquisa, 

ou que aceitassem nomes/ códigos criados por nós. Preferiram a primeira opção. 

O nome do espaço que funciona dentro da escola, e que atende estudantes com 

deficiências em geral também foi preservado e o denominamos como NÚCLEO. 

Abaixo temos uma tabela-resumo com características dos sujeitos entrevistados. 
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E1 

51:05 

minutos 

Diana (D)  3° ano 17 Cegueira total 
devido a câncer no 
cérebro. 

Não, porque saiu 
da escola. 

Linda (L) 3° ano 17 Cegueira total 
porque o oxigênio 
afetou a retina 
(nascimento 
prematuro). 

Não, porque viajou 
para competição 
esportiva (natação). 

E2 

18:35 

minutos 

Bia (B) 2° ano 17 Baixa visão. Sim. 

E3 

31:05 

minutos 

Luna (L) 2° ano 17 Cegueira total 
devido a glaucoma 
congênito. 

Sim. 

Blad  (B) 2° ano 22 Baixa visão devido a 
distrofia de cones. 

Não quis participar 
porque achou que 
seria muito 
cansativo o 
simulado.  

E4 

1:01:26 

horas 

Loly (L) 1° ano 19 Baixa visão. Não participou 
porque não tinha 
tempo livre. 

Risadinha (R) 2° ano 19 Cegueira total 
adquirida como 
sequela de uma 
infecção.  

Não participou 
porque viajou para 
competição 
esportiva (futsal).  

E5 

14:25 

minutos 

Dani (D) 2° ano 17 Baixa visão pelo 
laudo, mas cegueira 
total pelo seu sentir 
(consegue identificar 
cores). 

Não quis participar 
porque estava sem 
tempo. 

E6 

20:10 

minutos 

Rei (R) 1° ano 16 Cegueira total 
adquirida com 
poucos meses de 
vida, como sequela 
de enfermidade. 
Enxerga claridade. 

 

Sim. 

 

 



 

67 
 

3.3. Ouvindo-lendo a realidade 

  

 Neste capítulo trazemos resumos de cada uma das entrevistas. Cada 

resumo está organizado tendo em vista quatro divisões: material em alto relevo; 

braile; sintetizador e ledor. Apresentamos os resumos de acordo com a 

sequência em que as entrevistas foram realizadas. Alguns trechos entre aspas 

nos resumos foram retirados das entrevistas. Ao final do resumo da terceira 

entrevista, com Blad e Luna, expomos o depoimento espontâneo e voluntário de 

Luna sobre sua experiência ao participar como candidata no ENEM de 2013. 

Além do resumo, elaboramos um panorama crítico sobre alguns aspectos 

mencionados pelos sujeitos e uma tabela do que foi possível perceber sobre a 

realidade dos sujeitos em relação ao uso de algumas tecnologias e auxílio em 

momentos de avaliações/ provas. Ao final o capítulo resumimos também o 

depoimento espontâneo e voluntário que nos foi dado por Dudu. 

 

3.3.1. Resumos das entrevistas 

Entrevista 1 

Sujeitos entrevistados: Diana (D) e Linda (L) 

 

1°) Material em alto relevo: Diana e Linda fizeram críticas às legendas de 

materiais em alto relevo, pois muitas vezes o braile está mal escrito. Costumam 

acessar esses materiais na sala do NÚCLEO (nem sempre com o mesmo 

professor de turma regular) e no laboratório de informática em dias de prova. 

Explicaram que em sala de aula os professores não costumam levar tais 

materiais. Diana exemplificou que uma vez a professora levou material tátil na 

aula de matemática, mas não lhe mostrou, isto é, Diana não tateou o sólido, nem 

ela, pois a professora prendeu-se na visualidade do sólido geométrico sem 

considerar a parte tátil, e deixou de incluir Diana nesse momento. Expressaram 

que sentem mais necessidade de materiais táteis nas aulas de biologia, 

geometria e sempre que há gráficos, mas o uso e explicações na maioria das 

vezes se dão na sala do NÚCLEO, e não na sala de aula. Linda reconheceu que 
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o material ajuda bastante no seu aprendizado, mas lamenta que seja utilizado 

somente na sala do NÚCLEO. 

 

2°) Braile: Diana e Linda aprenderam a ler e a escrever utilizando o braile no 

Instituto Benjamin Constant (IBC) desde pequenas e reconhecem que ler em 

braile é uma atividade demorada e, portanto, só o fazem se o material a ser lido 

não for muito extenso. Relataram que nem sempre uma escrita em braile e bem 

feita, exemplificaram com espaços existentes entre os pontos de uma mesma 

letra em braile, o que não existiria se o braile estivesse bem escrito, isso acaba 

prejudicando a leitura.  

 

3°) Sintetizadores: Diana e Linda utilizam sintetizador de voz no laboratório de 

informática da escola (em dias de avaliações) e também em seus próprios 

notebooks. As provas no Laboratório da escola são feitas com sintetizador 

Dosvox com voz Ariane. Usam o Dosvox na escola mas conhecem o NVDA, o 

Virtual Vision (que disseram não mais existir) e o Jaws (que disseram custar 

muito caro). Diana prefere a voz de Fernanda no Dosvox (assim como Linda, 

que acha a voz da Fernanda ‘uma fofa’), pois se distancia da entonação da voz 

de um robô, principalmente para ler livros. Linda gosta da voz da Fernanda, mas 

usa a da Raquel, porque foi a que ela conseguiu. Diana afirmou que a função do 

Dosvox e do Jaws não é a mesma, esclareceu que o Jaws é leitor de tela 

enquanto o Dosvox parece ser um sistema completo com seu próprio leitor e 

aplicativos. Diana e Linda concordam que para leitura de tela é melhor o Jaws e 

então concluem que bom é ter dos dois sintetizadores juntos. Ambas prefere 

fazer prova com sintetizador, mas Diana explicou que se tiver gráficos, ela 

prefere que o professor faça uma descrição (geralmente na disciplina de 

Biologia).  

 

4°) Ledor: Diana e Linda concordam que uma descrição satisfatória depende de 

a pessoa que está descrevendo uma imagem saber descrevê-la. Diana coloca 

que saber descrever é 'falar detalhadamente tudo o que tá vendo na imagem'. 

Isso acarreta que seja necessário às vezes pedir para que mais de uma pessoa 

descreva a mesma imagem, o que para Diana lhe dá mais confiabilidade. Para 

Linda, saber descrever é 'as pessoas saberem falar, só falar o que tá vendo 
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mesmo', e ao ouvir-ler uma descrição ela diz ser fundamental perguntar mais 

detalhes aos ledores, para descobrir mais características e entender melhor a 

descrição das imagens. Afirmaram que ficam inseguras quando estão dando 

respostas para um ledor e ele pergunta, mediante a resposta dada, 'tem 

certeza?'. Diana sugeriu que haja um treinamento para ledores, especialmente 

para ledores de gráficos de Física. Linda, por sua vez, recomendou que cada 

prova seja lida por professores específicos de cada disciplina. Diana já teve a 

experiência de alguém ler uma questão que perguntava detalhes de uma 

imagem, mas o ledor ‘pulou’ a imagem (não disse que existia uma imagem ali), 

como se não fosse necessário. Também já teve acesso a questões cujo campo 

'descrição da imagem’ estava vazio. Fizeram uma certa 'crítica' aos professores 

que escaneam e salvam em pdf os textos, pois os sistemas e sintetizadores não 

reconhecem como texto o pdf, mas sim como imagem, e isso acarreta a ‘leitura’ 

de códigos estranhos, sem sentido algum. Diana explicou que ao receber uma 

descrição de imagem, ela desenha com os dedos nas mãos do ledor enquanto 

o ledor descreve para certificar-se de que está entendendo. Linda disse que 

prefere imaginar e, caso não consiga, parte para o desenho também. 

 

 

Entrevista 2  

Sujeito entrevistado: Bia (B) 

 

1°) Material em alto relevo: Bia disse que seu entendimento com material em alto 

relevo melhora muito. No entanto, utiliza somente em biologia e, mesmo assim, 

só em aulas no NÚCLEO. Disse também que consegue identificar cores, mas no 

caso desse tipo de material elas são identificadas por texturas diferentes.  

 

2°) Braile: Bia lê e escreve em braile, mas não o faz com frequência porque 

prefere computador com sintetizador.  

 

3°) Sintetizadores: Bia usa Dosvox e NVDA e disse que eles se completam. 

Afirmou que o NVDA é bom para ler os textos em espanhol do cursinho, pois não 

tem tanta incompatibilidade no momento da conversão de arquivos, ficando mais 

fácil de usar. Prefere usar a voz Raquel. 
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4°) Ledor: Dependendo da imagem, Bia sugere que as descrições sejam 

detalhadas. Disse que o ledor facilita ‘bastante’ a leitura, poupando tempo e 

esclarecendo coisas que ela não entende. Quando tem desenho no quadro ou 

trabalho no livro, Bia pede para alguém ler para ela.  

 

 

Entrevista 3  

Sujeitos entrevistados: Luna (L) e Blad (B) 

 

1°) Material em alto relevo: Luna e Blad comentaram que não faz falta, em sala 

de aula regular, esse tipo de material porque eles têm a sala no NÚCLEO, onde 

podem estudar com material em alto relevo especialmente as disciplinas de 

biologia e geografia. Segundo Luna “graças a Deus aqui as pessoas descrevem 

a figura como tá no quadro” – em referência ao atendimento prestado pelo 

NÚCLEO.  

 

2°) Braile: Blad sabe utilizar o braile mas não o faz por preguiça, prefere ledor e 

prova ampliada para fazer provas. O pai de Luna lhe ensinou o braile em casa 

e, até ingressar no Ensino Médio, fazia tudo em braile (máquina Perkins). Para 

Luna o braile é muito limitador e sua substituição (pelo computador) veio como 

forma de “unificar” (incluir). As provas de física e matemática são as únicas que 

Luna e Blad fazem em braile e respondem também em braile por causa dos 

cálculos.  

 

3°) Sintetizadores: Para Luna o sintetizador é uma forma de inclusão, o problema 

é que os sintetizadores não reconhecem arquivos com extensão pdf. Blad e Luna 

comentam que o Jaws até abre, mas não lê pdf, enquanto o Dosvox não abre 

nem reconhece. Blad gosta da voz da Raquel no DOSVOX e reclamou que não 

é possível mudar a voz do Dosvox do laboratório da escola. Luna prefere a voz 

do João. Comentaram sobre o TALKS, aplicativo ledor para celular. Blad disse 

que gostou da versão 4.5 do Dosvox pois dá para baixar vídeos do youtube. 

Ambos comentaram a evolução do NVDA em termos de usabilidade. 
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4°) Ledor: Luna teve que contratar uma pessoa para ser sua ledora antes de 

entrar até ingressar na atual escola, na qual ingressou mediante prova em duas 

fases. Na primeira fase teve ledor (de Física) para prova de matemática e “deu 

tudo certo”, até respondeu ditando, uma espécie de prova oral. Na segunda fase 

o ledor não estava totalmente à disposição de Luna, teve a prova em braile para 

ler e respondeu com máquina Perkins. Luna prefere fazer prova com ledor em 

lugar do braile. Blad confessa: “Eu interpreto mais com uma pessoa lendo, eu 

lendo já não consigo interpretar.” Blad prefere fazer prova com ledor (ledor e 

transcritor). Ambos disseram que está começando a surgir estagiários/ 

voluntários para serem ledores durante as aulas (física, filosofia, sociologia). 

Quando não tem estagiários, um colega ajuda ou então pedem para o professor 

dar um jeito de descrever ou ler. Luna também gosta de fazer prova com ledor, 

mas como nem sempre tem, faz com sintetizador ou braile. Ambos sugeriram 

que os ledores tenham cuidado na descrição de imagens, ou seja, que deem 

mais detalhes. 

Luna e Blad fizeram a prova do ENEM de 2013. Luna quis gravar um 

depoimento sobre a realização da prova. Nesse depoimento, Luna relatou sua 

experiência no ENEM. Disse que recebeu dois volumes de prova “enormes” em 

braile e contou com ajuda de dois ledores (uma professora de psicologia - que 

leu a prova de inglês - e a coordenadora da secretaria da escola em que fez a 

prova). Quando tinha dificuldade para entender algo, Luna disse que não pedia 

para as ledoras repetirem o que leram, ela decidia ler em braile. Em relação à 

prova do ledor, afirmou que só havia o campo das descrições das imagens, não 

havia as imagens. Segundo Luna, os maiores problemas com as descrições de 

imagens surgiram nas provas de biologia, química, física e matemática. Ela 

relatou também que nem todas as imagens da prova estavam com descrições 

em braile. Luna nos contou que um dos compostos químicos foi impresso em 

braile, possivelmente, sem verificação ou revisão posterior para certificar se a 

linguagem química havia sido respeitada no braile. Afirmou também que até 

mesmo as ledoras confessaram que algumas descrições estavam confusas. As 

ledoras marcaram o cartão de respostas e Luna fez a redação digitando em 

braile na máquina Perkins, depois ditou para os ledores transcreverem. Ficou em 

sala reservada com os dois ledores e um fiscal. Usou soroban também. O relato 

de Luna evidencia que é necessário: maior cuidado na elaboração das 
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descrições em braile; manter na prova do ledor as imagens que são descritas; 

rever a escrita em braile, pois sem revisão há possibilidade de comprometimento 

do conteúdo e da leitura e, consequentemente, da resposta dada pelo candidato.  

 

 

Entrevista 4  

Sujeitos entrevistados: Lolly (L) e Risadinha (R) 

 

1°) Material em alto relevo: Lolly e Risadinha falaram que são boas algumas 

maquetes do Instituto Benjamin Constant (que eles chamam IBC), mas criticaram 

as legendas que não obedecem a um padrão e nem sempre existem. Sentem 

falta desse tipo de material nas aulas de geografia, física, química e matemática. 

Lolly contou que passou de ano sem saber ler gráficos porque não teve acesso 

a eles em alto relevo. Ambos afirmaram só entenderem gráficos em alto relevo. 

Não usam o alto relevo em avaliações.  

 

2°) Braile: Lolly e Risadinha sugeriram que as legendas em braile nas maquetes 

sejam feitas com brailon para durarem mais ou com metal. Provas de 

matemática, química e física é bom responder em braile por causa dos cálculos. 

Afirmaram que o braile exige muito tempo na leitura, por isso nem sempre é 

interessante. 

 

3°) Sintetizador: Lolly e Risadinha sugeriram que os sintetizadores tenham mais 

abertura ao JAVA e que as licenças sejam mais baratas. Disseram fazer as 

provas com sintetizador, mas nas de matemática, física e química, ambos 

precisam do braile. Risadinha disse que gosta da voz João e da voz Ricardo. 

Lolly gosta das vozes João, Gabriela e Vitoria e disse que usa a voz da Fernanda 

quando precisa ler textos grandes e difíceis. Risadinha comparou os 

sintetizadores NVDA e Jaws. Disse que o Jaws é mais rápido, leve e gratuito, 

então é o que ele usa para acessar a internet. Lolly e Risadinha afirmaram que 

usam o Dosvox, mas o consideram lento em relação aos outros sintetizadores. 

Ambos afirmaram que usam o Talk como sintetizador no celular. 
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4°) Ledor: Lolly e Risadinha disseram que, na escola, os colegas leem para eles, 

mas há dificuldade em relação a química. Quando um colega dita ou descreve, 

ainda precisa fazer seu próprio exercício também, e não são todos que 

conseguem as duas coisas ao mesmo tempo. Risadinha, ao contar sobre sua 

experiência com ledor de prova de matemática comentou que, dependendo do 

que está sendo descrito ou de quem descreve, “parece que a pessoa tem uma 

outra interpretação daquilo, diferente do que você aprendeu”. Ainda em relação 

a isso Lolly complementou “ou às vezes a pessoa não aprendeu aquilo”. Lolly 

contou sobre uma experiência com avaliação para ingressar em escola técnica, 

disse que desistiu no meio da prova por causa do despreparo do ledor e porque 

ela estava em uma sala com outros candidatos que não possuíam deficiência 

visual técnica.  Lolly e Risadinha apontam problemas para descrição de imagens 

da área de Química (reações, compostos) porque são descrições que, além de 

levarem muito tempo, as pessoas não sabem como descrever.  

 

 

Entrevista 5 

Sujeito entrevistado: Dani (D) 

 

1°) Material em alto relevo: Dani disse que considera ótimo o material em alto 

relevo, ainda que nem sempre use. Ajuda muito nas disciplinas de matemática, 

geografia, biologia e química. Na prova de biologia, disse que utiliza esses 

materiais. Mencionou que o braile quando está presente nesses materiais às 

vezes apresenta erros ou é mal formulado.  

 

2°) Braile: Dani contou que já utilizou muito, mas, depois que começou a usar o 

computador com sintetizador, parou de usar o braile. 

 

3°) Sintetizadores: Dani disse que utiliza os sintetizadores Dosvox e NVDA 

(sendo este menos complicado que aquele, segundo ela). Disse que usa as 

vozes João e Raquel e prefere a velocidade alta. Só usa velocidade baixa 

quando precisa prestar muita atenção ao que lê.  
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4°) Ledores: Dani contou que na escola alguns colegas não sabem como lidar 

com a situação de ler ou descrever algo para pessoas com deficiência visual 

técnica e que o nervosismo deles acaba atrapalhando. Afirmou também que 

nunca fez prova com ledor.  

 

Entrevista 6  

Sujeito entrevistado: Rei (R) 

 

1°) Material em alto relevo: Rei usa mais materiais em alto relevo na aula de 

biologia. Disse que pode levar os materiais do NÚCLEO para a sala de aula e 

pode utilizá-los nas provas. Avaliou, num grau de 0 a 10, como 8,5 o uso do alto 

relevo para o entendimento da matéria. Acha que é necessário ajustar algumas 

coisas nesse tipo de material, mas pensa que com “esse negócio da inclusão”, 

tudo é questão de tempo. 

 

2°) Braile: Rei foi alfabetizado em braile, mas atualmente não o utiliza tanto. 

Disse que prefere ler questionário de prova em braile (pode até usar o 

sintetizador para isso, mas com o braile junto). Numa escala de 0 a 10, Rei 

avaliou o braile com grau 10 para sua independência em relação à leitura e seu 

entendimento das matérias. Mencionou que gosta de ver se o braile está 

presente nas embalagens para perceber o grau de acessibilidade, pois “Dizem 

tanto que querem fazer a acessibilidade para gente”, e reconheceu que ainda 

são poucos os produtos que usam o braile para incluir as pessoas com 

deficiência visual técnica.  

 

3°) Sintetizador: Rei disse que usa no celular o Talk com a voz João (do Jaws). 

Comentou que usa a voz do João no Jaws e a voz da Raquel no Dosvox, pois, 

segundo ele, ambas as vozes têm boa entonação. Explicou que em cinema a 

áudio descrição ajuda bastante, mas precisa melhorar para evitar que a voz da 

áudio descrição fique mesclada à voz dos personagens do filme, o que atrapalha 

em vez de ajudar. 

 

4°) Ledor: Rei disse que não tem muita experiência com o ledor, nunca fez prova 

com o auxílio de um ledor. Contou que em sala os colegas ajudam e leem bem. 
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Disse que isso ajuda também a interagir com a turma e o faz se sentir mais parte 

dela. Em relação a imagens, diz que nem sempre os colegas sabem descrevê-

la ou às vezes não sabem dar os detalhes. 

 

A tabela abaixo foi criada para melhor acessarmos as tecnologias 

assistivas (TA) que cada sujeito utiliza em momentos de avaliações. Esse ponto 

foi relevante para nossa pesquisa porque permitiu pensar sobre a melhor 

maneira de desenvolver os simulados comentados que aplicamos para cada um 

dos sujeitos que participaram da etapa pós-entrevistas. Explicitamos detalhes 

dessa etapa de simulados no capítulo 4, mas colocamos essa tabela aqui, ainda 

no capítulo 3, por ter sido fruto das entrevistas.  

 

Entrevistas Tecnologias assistivas/ auxílio nas 

avaliações 

Observações 

E1- Diana e Linda Sintetizador de voz Dosvox; ledor; material 

em alto relevo. 

Material em alto relevo 

somente em algumas 

matérias; sugerem 

descrição detalhada das 

imagens. 

E2 – Bia Sintetizador de voz Dosvox; ledor. Sugere descrição 

detalhada das imagens. 

E3 – Luna e Blad Sintetizador de voz Dosvox; ledor; material 

em alto relevo; braile para fazer cálculos 

de matemática e física. 

Preferem ledor e 

transcritor; material em 

alto relevo somente em 

algumas matérias; 

sugerem ledores 

específicos para cada 

disciplina.  

E4 - Lolly e Risadinha Sintetizador de voz Dosvox; ledor; braile 

nas provas de Física e Matemática. 

Sugerem descrição 

detalhada das imagens. 

E5 - Dani Sintetizador de voz Dosvox; materiais em 

alto relevo nas provas de biologia. 

Nunca fez prova com 

ledor. 

E6 – Rei Material em alto relevo; prefere o 

questionário das provas em braile e, para 

responder, prefere digitar.  

Nunca fez prova com 

ledor, nem com 

sintetizador.  
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3.3.2. Panorama crítico de aspectos das entrevistas 

 

Em relação à atitude da professora de Diana (E1), de se esquecer de 

mostrar o sólido geométrico aos estudantes com deficiência visual técnica, cabe 

redundantemente esclarecer que mostrar algo a alguém que tem deficiência 

visual técnica é fazê-lo perceber de outra forma que não seja com os olhos, é 

deixar de enxergar o mundo com os olhos para fazê-lo com outros órgãos dos 

sentidos. Nessa postura docente, a memória institucionalizada e a memória 

constitutiva, propostas por Orlandi (1996) como garantia de interpretação, fazem 

o jogo discursivo. O trabalho social da interpretação, pela memória 

institucionalizada, distingue quem tem direito a ela e quem não tem, colocando 

os sujeitos que se revestem da forma-sujeito cego como aqueles que não têm 

direito a interpretar aquele sólido geométrico como tal.  

A memória constitutiva, o interdiscurso, garante o esquecimento das 

redes de filiações de práticas que negam o direito de interpretação a esses 

sujeitos, práticas que não são de uma docente, mas de uma sociedade que 

sustenta esse direito à não-interpretação por parte de sujeitos cegos 

tecnicamente. Essa sustentação é diretamente vinculada à projeção discursiva 

dos sujeitos, a posições que são projetadas por eles e esperadas deles.  

Desse modo, é projetado que uma docente em aula de geometria mostre 

um sólido geométrico à turma, e é esperado que ela pode fazê-lo de vários 

modos, dentre os quais falando sobre o sólido - e não necessariamente 

permitindo que a turma toque esse sólido, como se um sólido geométrico fosse 

dizível a todos, e tocável a alguns. É projetado que um sujeito cego que ouviu 

leu um sólido geométrico queira tocá-lo e, para tanto, esse mesmo sujeito tem 

que dizer que precisa tocá-lo para vê-lo. E é esperado que esse sujeito não diga 

nada, continue sem poder ver o sólido, sem poder tocá-lo. Esse complexo de 

posições de sujeitos que materializam as formações ideológicas do docente que 

se reveste da forma-sujeito não cego e do estudante que se reveste da forma-

sujeito cego é caracterizado por subordinações e contradições.  

Relacionamos essa atitude da professora de Diana com um estudo de 

Lemos; Silva Junior (2006) no qual os autores detectam algumas ‘deficiências’ 

em relação à prática de dois docentes com estudantes com deficiência visual. 

Nos resultados, os autores apontam três possíveis razões para esse problema: 
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1) o papel da universidade (ensino, pesquisa e extensão); 2) falta ou 

desinteresse por uma formação continuada sobe o tema; 3) falha do Estado que 

não oferece a preparação aos docentes. Desse modo, existe uma defasagem ou 

carência na formação docente sobre a temática do trabalho com estudantes que 

precisam de tecnologia ou auxílio diferenciado para visualizar imagens. Os 

profissionais de Letras, por exemplo, acabam saindo de sua formação superior 

sem preparação ou qualificação nesse sentido. Lemos; Silva Junior (idem) 

encaminham suas conclusões no sentido de colocarem nas deficiências dos 

cursos superiores as razões para tal ‘deficiência’ no trabalho docente. 

Diana e Linda explicaram como visualizam imagens descritas, 

especificamente gráficos. Diana ao ouvir-ler uma imagem, faz traçados com seus 

dedos nas mãos do ledor, sendo essa a forma que ela encontrou de dizer ao 

ledor o que ela conseguiu visualizar. Linda também disse fazer esse mesmo 

procedimento caso ela não consiga visualizar o gráfico, como forma de ter 

confirmação de seu entendimento sobre o gráfico. São gestos de interpretação 

que não passam pelo verbal somente, mas também pelo tato, que nos mostram 

que o ver não se limita aos olhos, que nos evidenciam, como afirma Orlandi 

(1996), que os gestos de interpretação são afetados pela matéria significante e 

pela percepção que fazemos dela, ou seja, perceber a matéria significante de 

um gráfico com as mãos é uma forma de interpretação distinta da que percebe 

essa mesma matéria com os olhos.  

 Na terceira entrevista (E3), Luna e Blad disseram aprender sobre Química 

quando estão fazendo provas. Isso porque em aulas regulares eles não contam 

com materiais em alto relevo. No momento de prova, eles são atendidos no 

NÚCLEO, com esses materiais. Dessa forma, percebemos que é relevante a 

presença desses materiais nas escolas em aulas regulares. No entanto, em 

provas do ENEM, por exemplo, esse tipo de material não está disponível, nem 

as questões de química são adaptadas nesse sentido de estarem em alto relevo. 

Pensamos então se a prova fosse adaptada, deveria existir uma convenção com 

regras de adaptações claras e respeitadas, pois o ENEM é aplicado em nível 

nacional. Será que em todas as escolas públicas há esse tipo de material nas 

aulas e avaliações de Química e, se assim o for, seguem um mesmo padrão de 

adaptação?  
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 Ainda em relação a aprender em momento de prova de química, 

percebemos um deslizamento de sentidos, nos moldes que propõe Orlandi 

(1996) e Pêcheux (1975), que propomos abaixo a partir do discurso de Blad e 

Luna. Os momentos de avaliação do conteúdo de química acabam se 

transformando em aula de química. Esses estudantes não são avaliados em 

química? 

 

Discurso de Blad e Luna Deslizamento de sentidos 

B: É, porque tipo assim, o professor 
coordenador de química ele, ele tipo 
assim, vamos supor, fala de carbono, aí 
ele vai e pega umas estruturas de 
carbono pra gente e mostra, porque nas 
nossas aulas lá a professora, é..., a 
professora ela vai falando e vai botando 
no quadro e as pessoas que, como a 
gente, não conseguem ver, quem vê lá tá 
vendo o desenho dela, tá explicando tudo 
direitinho. E a gente, como é que fica? A 
gente boia.  

Na sala é aula 

 

Na aula é para ouvir 

 

Na aula é para aprender  

 

B: Chega na prova o que que ele faz, ele 
pega as estruturas e mostra, ah esse aqui 
é o carbono de... é tetra valente, ah tá... 
L: Ele vai pegando o que a gente 
aprendeu por ouvir ela falar.  
B: Isso. 
L: Ele vai pegando e assim ele vai 
aplicando a prova, vai tomando nota. Vai 
mostrando e tal. 
B: A gente não tem como ver os átomos 
essas coisas... 
L: Aí ele ah essa aqui as ligações são 
todas simples, aí a gente ah então esse 
aqui é o saturado que ela falou que as 
simples são saturadas... 
P: Hummm... 
L: É muito legal, eu acho muito legal. 
B: É mesmo. 
L: A gente aprende muito na prova. 

 

 

Na prova é para avaliar o que 

aprendeu na aula (na sala) 

 

No NÚCLEO é prova  

 

Na prova é para ouvir ler e tocar 

 

Na prova é para aprender  

 

Na prova é para avaliar o que 

aprendeu na prova (no NÚCLEO) 

 

Na prova é para aprender  

 

No NÚCLEO é aula 
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Na entrevista E4, Lolly e Risadinha deram várias sugestões para, segundo 

eles, melhorarem as condições de realização de provas do ENEM para 

candidatos com deficiência visual técnica. Algumas dessas sugestões esbarram 

nas novas organizações curriculares por áreas. Para eles, as provas deveriam 

ser divididas por disciplinas e não por áreas, para ficarem menores. Acreditamos 

que essa perspectiva tem a ver com o próprio espaço em que eles estudam, que 

é disciplinar, ou melhor, os conteúdos são ministrados por disciplinas e não por 

áreas. O método da avaliação do ENEM se organiza por áreas de conhecimento, 

e não por disciplinas, ou seja, de modo distinto do método de ensino. Lolly e 

Risadinha também falaram sobre o ensino de física para quem não enxerga. 

Segundo eles, é impossível ensinar física óptica para quem nunca enxergou. 

Comentaram que eles não fazem prova de física óptica na escola justamente 

porque não conseguem aprender. E quando chegam as provas de ENEM, por 

exemplo, o conteúdo é cobrado e, por isso, sugerem que os conteúdos 

ensinados e avaliados sejam revistos. Cabe acrescentar em relação a temática 

do ensino de Física para cegos que, segundo Camargo (2007), desde que haja 

a valorização das ideias e das interpretações dos estudantes, além de 

adaptações especiais, é possível ensinar Física para quem não enxerga. Para 

esse autor, a participação ativa dos estudantes significa que eles observam os 

fenômenos e as explicações do professor e, principalmente, apresentam suas 

próprias interpretações.  

Lolly e Risadinha também comentaram sobre o número de estudantes por 

turmas, que precisa ser menor. De acordo com eles, tendo menos estudantes, 

os professores conseguiriam ter mais tempo para atender a todos, inclusive mais 

tempo para adaptar materiais em sala. Sobre descrição de imagens para 

pessoas com deficiência, ambos expressaram que é necessário ter criatividade 

e conhecimentos básicos sobre os conceitos que vai ler. 

Outra sugestão foi sobre o tempo, a relação de tempo para resolver cada 

questão é dada de acordo com quem enxerga e não considera os candidatos 

que precisam de mais tempo. Perguntamo-nos então se uma hora adicional é 

um bom tempo? Quem determinou essa hora adicional para candidatos que 

solicitam atendimento diferenciado o fez de que modo, segundo as necessidades 

de quais candidatos? Outra sugestão é juntar em uma mesma escola os 

candidatos com deficiências visuais técnicas, por exemplo, em cada região 
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haveria uma escola adaptada para esses candidatos. De acordo com Lolly e 

Risadinha, haveria mais organização assim.  

Na E5, Dani disse que tem baixa visão de acordo com os laudos médicos, 

mas como não consegue, por exemplo, enxergar uma prova ampliada, ela se 

considera ‘cega total’. Sobre esse aspecto percebemos que existe um espaço 

entre a deficiência visual técnica laudada e a sentida pelo sujeito. O que a 

palavra do laudo afirma não condiz com o que Dani percebe sobre si mesma, 

cabendo trazer aqui a citação de Saramago “As palavras são assim, disfarçam 

muito”. Percebemos essa lacuna entre a cegueira do laudo e a cegueira do 

sujeito, essa falha, desde procedimentos internos e externos de exclusão de 

Foucault, que impõem regras aos que pronunciam os discursos. Um 

procedimento externo de exclusão seria a interdição de que qualquer um não 

pode falar de qualquer coisa, como se o sujeito cego não pudesse por ele mesmo 

definir-se cego, mas precisaria de uma prova de verdade para definir sua 

cegueira, uma qualificação de quem coloca essa verdade, uma exclusividade de 

divulgação dessa verdade. A vontade de verdade assume a tarefa de justificar a 

interdição e definir o que é cegueira e, consequentemente, quem é cego.  

Na última entrevista (E6) que realizamos, o sujeito Rei disse em relação 

aos materiais em alto relevo: “costumo usar muito em biologia porque aí o 

professor tipo vai falando e a gente vai vendo”. Trazemos esse fragmento aqui 

para mostrar, mais uma vez, que a visão das pessoas com deficiência visual 

técnica vai além dos olhos e, no caso narrado na entrevista, Rei conseguiu 

visualizar a partir da fala de seu professor (ouvir ler) e do tato ao tocar os 

materiais em alto relevo.  

 

3.3.3. Depoimento de Dudu 

 

Dudu é o nome fictício de um ex-estudante da escola na qual realizamos 

as entrevistas e simulados. Ele espontaneamente quis gravar um depoimento 

em relação aos temas sobre os quais pesquisamos e, como já mencionamos, 

decidimos deixar registrado neste tese mesmo que Dudu não tenha perfil para 

ser sujeito em nossa pesquisa. Ele enxerga muito pouco com o olho esquerdo - 

dependendo da luz consegue identificar cores. Cursa direito na UERJ. Fez as 

seguintes provas: Enem 2011 e 2013, PUC e UERJ (em relação ao ENEM disse 
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que é uma prova de resistência acima de tudo). Ele conversou conosco 

colocando sua história de sucesso ao ter conseguido ingressar para o curso que 

queria – Direito – na instituição que queria - UERJ, ainda que muitos amigos e 

pessoas próximas não acreditassem nos sonhos que ele estipulou para si. Dudu 

demonstrou ter consciência de que seus estudos podem ajudá-lo tanto a 

conquistar o emprego a que ele almeja como também a fazer a inclusão 

independente de práticas políticas. “Na trajetória de vida do deficiente visual, o 

estudo insere-se como alicerce fundamental às suas conquistas”. (LEMOS; 

SILVA JUNIOR, 2006, p.11).  

Dudu falou do braile como um recurso fundamental, pois fica disponível 

em lugares sem tecnologias digitais. Sobre materiais em alto relevo, disse que 

não usava muito em sala de aula e, quando usava, era na aula de biologia. 

Contou que ajudava a testar esses materiais, chegando a desenvolver técnicas 

com a professora de desenho. Sobre os sintetizadores, ele disse que usa o 

Dosvox, mas que está aprendendo a usar o Jaws e o NVDA, como forma de se 

preparar para o mercado de trabalho. Nesse ponto, ele explicou que o mercado 

de trabalho se destina a regras e não a exceções e que ter uma deficiência é 

uma exceção, por isso ele se sente obrigado a se adaptar ao que o mercado 

oferecer. 

Em relação ao auxílio ledor, ele salientou que às vezes uma pessoa é 

qualificada como ledor mas não tem o dom para tal, e o contrário também pode 

acontecer, ter o dom e não ter a preparação formal. Elogiou seus ledores pelo 

esforço e disse que até o momento da entrevista não tinha nenhuma experiência 

que julgasse ruim em relação a descrição de imagens feita por ledores, mas 

reconheceu que amigos seus já tiveram experiências não tão bem sucedidas 

como as dele. Reconheceu que as estratégias que um ledor utiliza com um 

determinado candidato pode não funcionar com outros, porque cada pessoa é 

diferente e cada candidato passou por escolas diferentes, métodos de ensino 

diferentes. Disse em relação a melhorar o trabalho dos ledores e as descrições 

“tem que melhorar, precisa melhorar, deve melhorar e pode melhorar”. Alertou 

que os professores em sala de aula regular não têm condições de serem ledores, 

de darem mais atenção aos estudantes que precisam de recursos especiais para 

visualizarem imagens, por exemplo.  
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Em relação a gráficos, ele disse que pega de ouvido e que a estratégia de 

desenhar gráficos na mão só resolve se você tem memória visual e precisa 

otimizar o tempo. No entanto, percebemos que alguns sujeitos entrevistados, 

que são cegos de nascença ou adquiriram cegueira total com poucos meses de 

vida têm essa estratégia e afirmaram que ela funciona, mesmo sem memória 

visual (Diana e Linda).  

Por fim, Dudu elogiou os trabalhos e projetos que são direcionados para 

melhorarem aspectos da vida de pessoas com alguma deficiência e sugeriu 

coragem para os profissionais que não devem considerar as dificuldades e 

possíveis erros nas pesquisas como desestimulantes para esses trabalhos. 
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4. CAMINHAR COM BENGALA PELOS MEANDROS DA CEGUEIRA DA VISÃO 

 

Como já mencionamos no capítulo introdutório, temos com esta tese os 

objetivos gerais de: a) investigar as estratégias oferecidas pelo ENEM para 

elaboração de questões com imagens para candidatos com deficiência visual, 

tendo como objeto as questões com imagem da prova convencional e as 

descrições dessas imagens; b) compreender os processos que sustentam a 

interpretação dessas questões, tendo como objeto os gestos de interpretação 

materializados nos comentários feitos pelos estudantes nos simulados 

comentados. 

Para cumprir o objetivo ‘a’, realizamos um panorama dos tipos de provas 

aos quais tivemos acesso e dos quais recortamos nosso primeiro objeto. Os 

cadernos de provas que observamos são do 1º dia do ENEM de 2013, caderno 

3, cor branca. Para cumprir o objetivo ‘b’, realizamos simulados comentados de 

provas do ENEM com quatro sujeitos que participaram da entrevista (Bia, Luna, 

Rei e Duda28). Desse modo, antes de apresentarmos os objetos de estudo e 

nossas análises, é mister evidenciar o lugar de onde os recortamos.  

 

4.1. Tipos de provas 

 

 Estabelecemos uma divisão para os distintos tipos de provas aos que 

tivemos acesso: 1 – provas com DI (descrição de imagens), que são as provas 

em braile e do ledor; 2 – provas sem DI (descrição de imagens), que são as 

provas convencional e a superampliada. Sobre esses tipos de provas 

versaremos a seguir. Portanto, das provas do ENEM destinadas a candidatos 

com deficiência visual técnica, duas possuem a descrição da imagem (DI) como 

um recurso para inclusão desse candidato.  

 

 

 

 

                                                           
28 No capítulo sobre o simulado, explicamos o porquê de o simulado ter sido aplicado a 4 sujeitos 
e não a 3, conforme consta na tabela do capítulo 3.2.  
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 4.1.1. Provas sem DI 

 

Nesse tipo de provas entram a prova convencional e a superampliada. A 

prova convencional (PC) é destinada à maioria dos candidatos ao ENEM, pois é 

aplicada aos candidatos participantes que não solicitaram atendimento 

diferenciado. É a prova da qual partem os demais tipos de provas, servindo como 

parâmetro inclusive para adaptações que possam surgir tendo em vista o 

atendimento diferenciado para candidatos com deficiência visual técnica. Está 

disponível no site do INEP. Ela possui 90 questões em 32 páginas, e o número 

de questões com imagens é de 10 na área de Ciências Humanas e de 22 na 

área de Ciências da Natureza, na edição de 2013, 1° dia. 

A prova superampliada (PA) traz o mesmo conteúdo da prova 

convencional, mas é ampliada de acordo com a necessidade dos candidatos 

com baixa visão; não está disponível no site, porém, tivemos acesso a ela porque 

a estudante entrevistada Bia nos doou seu caderno de provas voluntariamente, 

com ampliação macrotipo 24.  

Em relação à prova superampliada (PA), verificamos 90 questões em 80 

páginas no 1º dia. As primeiras 45 questões são de ‘Ciências Humanas e suas 

tecnologias’, sendo que 10 dessas questões apresentaram imagens em sua 

composição; as questões de 46 até 90 são de ‘Ciências da natureza e suas 

tecnologias’, sendo 22 com imagens.  

 

 4.1.2. Provas com DI 

 

Aqui trazemos detalhes sobre duas provas que possuem descrição da 

imagem (DI): a prova em braile (PB) e a prova do ledor (PL). A prova em braile29 

é destinada ao candidato que solicita atendimento diferenciado e tivemos acesso 

a ela na escola na qual os sujeitos entrevistados estudam. Os cadernos em braile 

foram doados pela estudante Luna ao NÚCLEO. A prova do ledor (PL) não está 

disponível no site do INEP e seu conteúdo não é integralmente igual ao da prova 

                                                           
29 Não seria necessário mencionar que prova em braile não está disponível no site do INEP. Se 
assim estivesse, teríamos uma mostra de que o braile, na concepção institucional do INEP, não 
exigiria um gesto de interpretação tátil – como o é de fato, mas sim visual, não fazendo sentido 
com suas propostas de inclusão.  
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convencional; o sujeito Blad doou seu caderno de PL voluntariamente para nossa 

pesquisa. 

A prova do ledor é um material de apoio ao ledor e possui 32 páginas para 

cada dia de prova, e o mesmo número de questões da prova superampliada e 

da convencional, 90. Uma característica própria da PL é o fato de nela não 

constar nenhum tipo de imagem. No lugar das imagens, aparece um tópico 

denominado ‘descrição da imagem’ (DI). Na prova de Ciências Humanas e suas 

tecnologias, observamos 9 questões com o tópico ‘descrição da imagem’. Na de 

Ciências da Natureza e suas tecnologias, 6 questões traziam DI.  

Sobre a PB, cabe mencionar que não a analisamos, pois tivemos acesso 

a elas somente no final de 2014. Reconhecemos que não teríamos condições 

técnicas em tempo suficiente para analisar as questões de tal tipo de prova em 

comparação com as demais. Acrescentamos que um estudo desse tipo se faz 

necessário e pode complementar muitas observações realizadas nesta tese.  

Ainda assim, trazemos algumas observações relevantes sobre a PB do 

ENEM de 2013. Após conversa com alguns de nossos sujeitos, foi possível 

perceber que a transposição do visual para o braile, deu-se de maneira ainda 

fundamentada no visual, e não no tátil. Um exemplo dessa transposição é a que 

destacamos na próxima imagem30. 

A forma geométrica de uma paralelepípedo pode ser tocada por um 

candidato com deficiência visual técnica, mas não pode ser vista com os olhos. 

Mesmo que na PB o paralelepípedo esteja desenhado com o relevo do braile, as 

linhas no plano não são percebidas como no tridimensional. Relacionamos essa 

observação com o que nos disse a entrevistada Luna, em seu depoimento sobre 

o ENEM de 2013 (sobre o qual versamos ao resumir a E3 no capítulo 3.3.1.), no 

qual ela disse que parece não ter existido uma revisão em relação ao braile – 

referindo-se especificamente à prova de Química. 

Conversando com alguns sujeitos fora do horário das entrevistas sobre 

essa prova em braile, eles nos deram exemplos práticos da problemática em 

relação a certos tipos de conteúdo abordados no ENEM. Por exemplo, 

                                                           
30 Na impossibilidade técnica de trazer para esta tese algumas páginas em braile, decidimos 

tirar fotos de alguns detalhes da PB, ainda que o tenhamos feito muito ‘desconfortavelmente’, 
haja vista a nota 29 que colocamos neste tese (página 91). De forma alguma pensamos que o 
braile conduz a um gesto de interpretação visual, mas sim tátil. 
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mencionaram que são liberados das aulas de desenho e de geometria. Então 

esse conhecimento em relação às formas geométricas, se o estudante não 

buscar no NÚCLEO, poderá sair do ensino médio sem ter acesso a ele.  E, isso 

também pode acontecer se o professor levar para a sala um sólido geométrico, 

mas se prender somente no aspecto visual desse sólido, sem considerar sua 

parte tocável, tateável, vista com as mãos, conforme experiência relatada na 

primeira entrevista (E1). 

 

             

 

Desse modo, nossa contribuição em relação a PB, é que a da edição de 

2013 do ENEM foi, em alguns aspectos, elaborada de acordo com parâmetros 

do mundo visual de quem enxerga com os olhos, e não do mundo tátil de quem 

enxerga com as mãos. 

Outra situação que os estudantes relataram como desfavorável na PB é 

a extensão das descrições de imagens. Conforme marcamos na foto a seguir 

uma DI, só a descrição de uma imagem de uma questão ocupa mais de uma 

página em braile. Essa extensão de uma prova em braile também foi relatada ao 

longo das entrevistas que realizamos, sendo avaliada como um aspectos 

negativo dado o tempo de realização de prova.  
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Para melhor visualização da estrutura de cada tipo de prova, propomos a 

tabela abaixo, baseando-nos nas provas do 1° dia do ENEM de 2013. Em relação 

ao total de questões com imagens e questões com DI, respeitamos a quantidade 

de acordo com as áreas do conhecimento das provas do 1° dia. Por exemplo, na 

PL temos 9 + 6 questões com DI, ou seja, são 9 questões com DI da área de 

Ciências Humanas e suas tecnologias e 6 questões com DI na área de Ciências 

da Natureza e suas tecnologias.  

 

 PA PC PL 

Total de 

questões 

90 90 90 

Número de 

páginas 

80 32 32 

Total de 

questões 

com imagens 

10+19 10+19  

Total de 

questões 

com DI 

  9+6 

 

 



 

88 
 

 A partir das informações da tabela acima, temos que todos os tipos de 

provas possuem o mesmo número de questões. Uma PA utiliza quase o triplo de 

número de páginas de uma PC ou de uma PL. As PA e PC não apresentam o 

campo ‘descrição de imagem’ (DI). O número de questões com imagens é o 

mesmo na PA e na PC (são as mesmas questões, não há adaptações ou 

substituições entre esses dois tipos de provas, somente diferença no tamanho). 

A PL possui o mesmo número de páginas que a PC.  

 Esclarecemos aqui que um candidato que faz a prova superampliada 

pode solicitar auxílio ledor. Nesse caso, o ledor recebe uma prova convencional, 

ou seja, sem descrição de imagens. O candidato que faz uma prova em braile 

pode solicitar ledor e, nesse caso o ledor recebe uma prova do ledor, ou seja, 

uma prova com descrições de imagens, mas sem as respectivas imagens. É um 

mesmo auxílio, o ledor, mas o sujeito que ocupa a posição de ledor nesses dois 

casos exerce papéis distintos. O sujeito que lê a prova convencional para o 

candidato que solicitou prova ampliada é um sujeito leitor, pois, sem receber as 

descrições, ele vai traçar o caminho de leitura de imagem de acordo com suas 

experiências, seus conhecimentos prévios, sem nenhuma indicação de por onde 

começar a descrever as imagens. O sujeito que lê a prova do ledor para 

candidatos que solicitaram prova em braile é um sujeito ledor, pois, em um 

primeiro momento, ele apenas repete a descrição que já está elaborada, sem ter 

acesso à imagem. 

Sobre a PL, inicialmente pensamos que o número de questões com DI na 

prova do ledor seria o mesmo que o número de questões com imagens nas PC 

e PA (10 em Ciências Humanas e suas tecnologia, e 19 em Ciências da Natureza 

e suas tecnologias. Dessas 29 questões com imagens da PA e da PC, somente 

15 contam com DI na PL. O que aconteceu com as outras 14 questões com 

imagens das provas convencional e superampliada que não receberam uma DI 

na prova do ledor? É o que respondemos ao longo de nosso caminhar a fim de 

investigar as estratégias do ENEM para elaboração de questões com imagens 

para candidatos com deficiência visual e analisar a relação entre linguagem 

verbal e imagem. 
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4.2. Estratégias do ENEM  

 

Ao considerarmos os diferentes tipos de provas apresentados, 

observamos como se dava a relação entre a linguagem verbal e as imagens nas 

questões do ENEM, bem como investigamos que estratégias são utilizadas para 

elaborar questões com imagens voltadas para os candidatos cegos. 

Encontramos então as seguintes estratégias:  

 

1- Questões da PC cujas imagens receberam uma descrição da imagem (DI) 

na PL e na PB foram: 3, 6, 9, 15, 18, 23, 27, 32, 43, 49, 55, 62, 63, 71, 76. 

No capítulo 4.4 analisamos as de número 3, 15, 18, 49 e 76, às quais 

demos a numeração 1, 2, 3, 4 e 5; 

2- Substituição de questões, ou seja, uma questão com imagens na PC foi 

substituída por outra questão sem imagem na PL e na PB. As questões 

do ENEM de 2013, caderno 3 branco, que foram alvos dessa substituição 

foram: 38, 57, 64, 68, 75, 82, 83, 88 e 89. Analisamos dentre essas 

questões as de número 38 e 57, dando-lhes a numeração de 6 e 7, 

respectivamente; 

3- Adaptação de questões, isto é, uma questão da PC com imagem teve a 

imagem recortada na PL e na PB ou houve uma reescritura do texto da 

prova para embutir uma espécie de descrição de imagem sem constituir 

uma DI. Essas questões foram: 53, 58, 59, 66 e 72. Para nossas análises 

consideramos as de número 53 e 58, às quais demos a numeração 8 e 9. 

 

 

4.3. Fazer da voz a vista de quem não vê – simulados comentados 

 

A fim de cumprir nosso objetivo geral ‘b’, que é compreender os processos 

discursivos que sustentam a interpretação de questões no ENEM, tendo como 

objeto os gestos de interpretação materializados nas respostas dadas pelos 

sujeitos, realizamos simulados comentados de provas do ENEM31 com três 

                                                           
31 O ENEM é realizado em dois dias de um final de semana. Nesta tese, baseamo-nos nas provas 
do primeiro dia, sábado, cujo caderno tem as seguintes características: caderno branco n° 3. As 
provas aplicadas no domingo, caderno cinza n° 6, não foram trabalhadas nesta tese devido à 
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sujeitos que participaram da entrevista (Bia, Luna, Rei). Além desses três, 

participou da etapa de simulados a Duda – sujeito que não consta na tabela no 

capítulo 3.2 porque o arquivo da gravação da entrevista com ela foi corrompido. 

Abaixo retomamos alguns dados sobre os sujeitos que participaram dos 

simulados, adicionando dados de Duda32. 

 

C
ó

d
ig

o
 d

a
 

e
n

tr
e
v
is

ta
 

N
o

m
e
 

A
n

o
 d

e
 

e
s
c
o

la
ri

d
a

d
e
 

Id
a

d
e
  

T
ip

o
 d

e
 

d
e

fi
c
iê

n
c

ia
 

v
is

u
a

l 
té

c
n

ic
a
 

T
ip

o
 d

e
 

re
c
u

rs
o

/ 

a
u

x
íl
io

 q
u

e
 

u
ti

li
z
o

u
 n

o
 

s
im

u
la

d
o

 

c
o

m
e
n

ta
d

o
 

E2 Bia (B) 2° 

ano 

17 Baixa visão. Ledor 

E3 Luna (L) 2° 

ano 

17 Cegueira total 
devido a 
glaucoma 
congênito 

Ledor 

E6 Rei (R) 1° 

ano 

16 Cegueira total 
adquirida com 
poucos meses de 
vida, como 
sequela de 
enfermidade. 
Enxerga 
claridade. 

Sintetizador de 
voz DOSVOX 4.5 

Arquivo 

corrompido 

Duda (D) 2° 

ano 

17 Cegueira total 
congênita 

Ledor  

 

Não realizamos uma seleção propriamente dita de sujeitos para 

participarem dos simulados, dentre os que foram entrevistados. Decidimos 

realizar simulados com os que quiseram e tiveram disponibilidade, pois o número 

de sujeitos em 4 permitiu que assim o fizéssemos.  

Das quatro tecnologias/ auxílio que pontuamos nas entrevistas: material 

em alto relevo, braile, sintetizador e ledor, oferecemos as duas últimas nos 

simulados comentados. Sobre os materiais em alto relevo que poderíamos 

                                                           
adequação ao tempo que tivemos para coletas e análises. As provas do primeiro dia continham 
questões sobre as seguintes áreas de conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias 
(história, geografia, sociologia, filosofia) e Ciências da Natureza e suas tecnologias (química, 
física e biologia). 

 
32 Duda participou da entrevista em dupla com outro sujeito que não pode participar dos 
simulados porque estava estudando para provas externas à escola. 
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utilizar e que eram da sala do NÚCLEO, não foi possível adaptá-los para que 

pudessem colaborar para resolver as questões. Como o objetivo era simular uma 

prova do ENEM, e nas provas em si esse recurso não é oferecido, somente 

permitido, estabelecemos que não os utilizaríamos nos simulados (mesmo 

sabendo que Rei e Luna os utilizam em provas de algumas disciplinas na 

escola).   

Em relação ao braile, não conseguimos ajuda técnica para elaborar as 

questões em braile. O NÚCLEO ofereceu essa ajuda, mas por razões 

burocráticas não foi possível concretizá-la. Poderíamos ter aproveitado a prova 

em braile do ENEM de 2013 que foi doada por Luna ao NÚCLEO, mas essa 

doação só aconteceu após aplicação dos simulados comentados. Tendo em 

vista o que os sujeitos relataram nas entrevistas sobre o tempo de leitura em 

braile não ser muito produtivo em situação de prova, somado ao fato de não 

termos ajuda técnica, não oferecemos prova em braile nos simulados.  

Oferecemos, então, como opção aos sujeitos que eles escolhessem 

responder as questões utilizando ou sintetizador DOS VOX ou auxílio ledor. Em 

relação ao auxílio ledor, definimos que a própria pesquisadora prestaria o auxílio 

ledor, tanto para não onerar a pesquisa como para anotar observações em 

relação ao momento mesmo do simulado. Em relação ao DOSVOX, utilizamos 

a versão 4.5. Todos os simulados foram gravados em formato .mp3.  

Cabe aqui lembrar das preferências de recursos e auxílios dos sujeitos 

em momentos de provas na escola. Com exceção de Rei, os sujeitos que 

participaram do simulado fazem provas com sintetizador DOS VOX no 

computador do laboratório de informática. Rei prefere que o questionário da 

prova esteja em braile e suas respostas sejam por ele mesmo digitadas no 

computador. Com exceção de Bia, todos utilizam material em alto relevo 

principalmente nas provas de biologia. O professor que aplicar a prova pode 

servir como auxílio ledor de algumas questões com gráficos, por exemplo. Luna 

prefere o braile em questões que precisem de cálculos de matemática e física.  

Assim como nas entrevistas, permitimos que os simulados fossem 

realizados em dupla. Desse modo, tivemos três simulados33: 1 – Luna; 2 – Duda 

                                                           
33 Não foi possível terminar o simulado da dupla Duda e Bia, a última questão respondida foi a 
32. Tentamos marcar novos encontros para o simulado, mas não obtivemos êxito devido à 
incompatibilidade de horários. 
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e Bia; 3 – Rei. Nos simulados 1 e 2, o auxílio ledor foi utilizado. No simulado 3, 

o sujeito optou pela tecnologia de sintetizador de voz. Luna e Bia já tinham feito 

a prova do ENEM 2013; Duda e Rei não tinha feito provas do ENEM - nem 

simuladas, nem oficiais.  

Ao todo, os simulados tiveram 15 questões, as 15 que apresentamos no 

tópico 1 do capítulo 4.2. Utilizamos as questões que constam na prova do ledor 

(PL) com descrição de imagem (DI). O sujeito poderia optar por conferir o 

gabarito após responder cada questão ou somente ao final do simulado.  

A característica de simulado comentado vem do fato de que solicitamos a 

todos os sujeitos que verbalizassem o raciocínio que os levava à resposta. 

Abaixo temos uma tabela com todas as respostas finais dadas no simulado 

(colunas 3 a 6). 

Tabela geral de respostas 

  SIMULADOS 

Questão Gabarito Luna Duda Bia Rei 

  Ledor Ledor Ledor Dosvox 

3 E E E E E 

6 C C C C A 

9 B B B D D 

15 A A B B E 

18 A A B A C 

23 D D E E E 

27 B B B B D 

32 E E C B B 

43 C C - - C 

49 D D - - E 

55 A A - - A 

62 B A - - A 

63 E E - - D 

71 B D - - A 

76 A B - - D 

 

Luna acertou 12 de 15 questões, errou somente a 62, 71 e 76. Duda 

acertou quatro de oito questões, assim como Bia, mas foram questões distintas. 

Duda acertou as de números 3, 6, 9 e 27. Bia acertou as de números 3, 6, 18 e 

27. Na prova superampliada, que Bia fez oficialmente no ENEM de 2013, ela 

acertou quatro questões (6, 27, 32, 62) e deixou duas em branco (55, 76). Rei 

acertou 3 questões (3, 43, 55).  
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Salientamos aqui que nesta tese não nos detivemos nas respostas finais, 

mas sim nos gestos de interpretação que os sujeitos desenvolviam até chegarem 

à resposta final. Esses gestos estão materializados nos comentários que eles 

realizaram durante os simulados comentados.  

A duração dos simulados foi distinta com o auxílio ledor: o de Luna durou 

uma hora e quinze minutos, enquanto o da dupla Bia e Duda, que foi um simulado 

incompleto por ter parado na questão 32, durou uma hora e cinco minutos. Assim 

como nas entrevistas, percebemos que em dupla os sujeitos ficavam mais à 

vontade para desenvolverem seus comentários. No caso de um simulado com 

sintetizador, a realização em dupla fica inviável.  

 

 

4.3.1. Simulado comentado com sintetizador de voz DOS-VOX  

 

Provas com tecnologias assistivas como sintetizador de voz não foram 

oferecidas pelo ENEM 2013 (e pelo que pesquisamos, nas edições do ENEM de 

2014 e 2015 também não foi oferecido computadores com sintetizadores). 

Decidimos oferecer a opção de simulado comentado utilizando o sintetizador 

DOS VOX, versão 4.5 por vários motivos: a) é uma tecnologia assistiva que ainda 

não foi oferecido pelo ENEM; b) por não haver na literatura testes/ simulados de 

provas do ENEM aplicados a sujeitos com deficiência visual técnica que se 

desenvolvessem com sintetizadores; c) por ser um recurso utilizado pela maioria 

dos estudantes com deficiência visual técnica do NÚCLEO.  

Dos quatro sujeitos, o único que optou por esse recurso foi o Rei, que até 

o momento do simulado nunca tinha feito prova com sintetizador, e também 

nunca tinha feito provas oficiais ou simuladas do ENEM. A fim de que o sujeito 

ficasse mais à vontade, deixamos que ele fizesse o simulado utilizando seu 

próprio computador, mas sob nossa supervisão para evitar possíveis ‘colas’ e 

também para realizar anotações.  

Elaboramos dois arquivos com conteúdo idêntico mas com formatos 

distintos para evitar qualquer problema de incompatibilidade por parte do 

sintetizador: .txt e .docx. As respostas dadas por Rei no documento em .txt lido 

pelo sintetizador estão em anexo e foram marcadas com um underline no início 

e outro no final de cada alternativa que o sujeito considerou como correta. 
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Rei realizou o simulado em uma hora e dois minutos. Se compararmos a 

duração de prova de Luna, que fez o simulado comentado individualmente, sem 

dupla, Rei ganhou 13 minutos de tempo de prova. Percebemos que os simulado 

com sintetizador, em relação ao com auxílio ledor, além de ter durado menos 

tempo, proporcionou certa autonomia para o sujeito cego que não precisou de 

ledor nem de transcritor para suas respostas. É uma tecnologia que pode ser 

utilizada inclusive para as propostas de redação.  

Entendemos que mesmo que essa tecnologia seja positiva em relação à 

inclusão de sujeitos cegos em provas do ENEM, por exemplo, a elaboração das 

descrições das imagens precisa ser repensada, conforme mostramos em nossas 

análises a seguir. Portanto, o foco para repensar mudanças deve se desenvolver 

muito mais no linguístico-discursivo do que no tecnológico.  

Precisamos pensar também em relação às vozes que podem ser 

utilizadas nos sintetizadores. Cada uma traz percepções distintas aos sujeitos 

(conforme os entrevistados nos relataram, especialmente o Rei) e, portanto, é 

preciso considerar esse detalhe nos momentos de realizar uma prova. No caso 

do simulado comentado, Rei utilizou a voz com a qual está acostumado.  

Em relação ao uso do sintetizador como TA para sujeitos cegos, temos 

pelo menos duas perguntas que não conseguimos responder com nosso 

simulado comentado, mas que pode ser mote para outras pesquisas. Em 

situações de provas, poderá o candidato optar pela voz com a qual está 

acostumado a ouvir-ler textos? E caso esse candidato não possa ouvir-ler a 

prova com essa voz mais familiar, isso traria implicações positivas ou negativas 

para o candidato? 
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4.4. Análises  

 

Este capítulo de análise está organizado tendo em vista as questões 

relacionadas no capítulo 4.2. Analisamos ao todo 9 questões, sendo que as de 

1 a 5 são as que atenderam a estratégia de descrição da imagem em uma DI. 

As questões 6 e 7 são as substituídas e as questões 8 e 9 são as adaptadas. 

Para análise, apresentamos cada questão como ela consta na prova 

convencional (PC), em seguida mostramos a descrição da imagem (DI) quando 

há e, logo em seguida, procedemos com as análises incluindo os gestos de 

interpretação que cada sujeito desenvolveu nos simulados comentados. 
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4.4.1. Questão 1 

 

A primeira questão que analisamos apresenta como imagem uma charge, 

publicada na década de 1930, em que as personagens são compostas em traços 

caricaturais. Na prova convencional com imagem, a questão está disposta como 

segue abaixo, com marcação de gabarito na letra E. 

 

 

 

 Como auxílio de atendimento diferenciado, o candidato possui o ledor 

que, por sua vez, conta com uma descrição da imagem (DI) lida para esse 

candidato. A DI referente à questão supracitada é: 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM (DI): 

Caricatura, publicada em 15 de setembro de 1934, em que são apresentadas 

duas mulheres e uma criança pequena; enquanto a criança chora muito, uma 

das mulheres, inclinando-se para esta, faz sinal de silêncio; a outra mulher, em 

referência a essa situação, diz: 



 

97 
 

 - Haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido 

Mulherista?! 

 

Analisando a estrutura discursiva da DI, além de trazer a informação da 

época em que foi publicada a charge, observamos dois movimentos: um 

descritivo e outro interpretativo. O descritivo recobre os personagens da 

caricatura, ou seja, duas mulheres e uma criança pequena que chora, bem como 

a cena, que é uma das mulheres fazendo sinal de silêncio para a criança. O 

gesto interpretativo procura traduzir a feição da criança através do advérbio 

muito, na expressão “chora muito”. A interpretação recobre também o gesto de 

uma das mulheres quando se vale do enunciado “em referência a essa situação”. 

A DI finaliza com a frase que consta abaixo da charge: “- Haverá ainda quem 

resista à poderosa influência do partido Mulherista?!” 

Levando em conta que a organização da prova parte do princípio de que 

o recurso DI é o ideal para compor um atendimento diferenciado junto ao auxílio 

ledor, o movimento de resposta do candidato tem que se constituir no vão de 

duas interpretações: 1 - a estrutura discursiva do recurso DI apresenta viés 

interpretativo, como já elucidamos; 2 - o enunciado da questão também é uma 

interpretação da charge como um todo ao anunciar que há uma crítica a um 

direito conquistado pelas mulheres. Há, portanto, duas interpretações em jogo. 

Como o candidato constrói suas respostas em meio a esses dois movimentos 

interpretativos – o do enunciado e o da DI? 

Abaixo, temos os comentários às respostas que os sujeitos 

desenvolveram para essa questão nos simulados comentados que aplicamos. 

 

Luna “Lembro dessa questão, mas não lembro o que marquei. Vou de letra 
E” 
 

Bia “A imagem nem conta muito, é mais o que a mulher fala, é letra E.” 
 

Duda “O que ela [a personagem da charge] falou e a data é muito importante, 
porque a gente estudou que em 1934 é a Era Vargas, e como são 
mulheres conversando, vem logo à cabeça Vargas, porque ele deu 
direito ao voto, as mulheres também podia votar. Então é letra E, é um 
assunto bem histórico, é só relacionar a charge com a história” 
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Rei “Parece ser fácil essa”; “Descrição tá bem feita e bem direta, quando é 
aquela descrição que diz que não sei que desenhado em branco e azul, 
blá blá blá aí é chato” 
 

 

 Todos os sujeitos marcaram a resposta E, que condiz com o gabarito, mas 

o caminho que cada um percorreu foi diferente. Bia, por exemplo, prendeu-se ao 

verbal da charge, enquanto Duda, além de observar o verbal, elaborou seu 

raciocínio de resposta tendo em vista conhecimentos prévios sobre o período 

histórico da Era Vargas.   

Cada caminho percorrido até se chegar à resposta são gestos de 

interpretação. O sujeito, conforme afirma Orlandi (1996), não tem como escapar 

da interpretação, há uma injunção à interpretação o tempo todo. A DI, que seria 

um recurso de descrição para incluir o candidato cego, apresenta movimentos 

interpretativos e descritivos ao mesmo tempo. Cabe aqui perguntar se esse 

recurso em certa medida não direciona os gestos de interpretação dos 

candidatos ao apresentar esse duplo movimento.  
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4.4.2. Questão 2 

 

 A questão que analisamos agora traz como imagem uma charge extraída 

de um site, que nos remete a vários tipos de postagens de internet, incluindo 

blogs.  O interessante a observar é que a charge vem introduzida por um título 

“Vida social sem internet?”, que não consta no blog do qual a charge faz parte. 

Trata-se de uma pergunta retórica que, em certa medida, já induz à resposta. A 

questão como ela é veiculada na prova convencional segue abaixo, com 

marcação de gabarito na letra A.  
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Quanto à questão como um todo, embora a charge seja desenvolvida 

tendo em vista duas expressões da linguagem, a verbal e a não verbal, somente 

os diálogos são explorados tanto no enunciado quanto na DI:  

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM:  

A charge, em quatro quadrinhos, intitulada O blogueiro profissional, apresenta 

o seguinte diálogo, entre um homem e uma mulher:  

 Mulher:  - Você está no Orkut? 
 Homem:  - Estou! 
 Mulher:  - E no MSN, no Myspace e Facebook? 
 Homem:  - Em todos! 
 Mulher:  - Até no Twitter? 
 Homem:  - Claro! 

 Mulher:  - Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no 
mundo real! 
 

 

Com relação à DI, observamos também que a charge é introduzida pelo 

título “O blogueiro profissional”. Este título, em verdade, não recobre a temática 

dessa charge específica, pois ele se remete a uma série de charges com o 

personagem “blogueiro”. A DI, assim como a questão na prova convencional, 

não explora o conteúdo não verbal da imagem.   

A DI reescreve o diálogo, nomeia a imagem, dá a ela uma função, 

menciona seu título e inclui na descrição somente os operadores discursivos 

forma (formato dos balões identificando diálogo) e traço caricatural (homem e 

mulher enquanto personagens da charge desenhados em caricatura). O não 

verbal não foi explorado pela questão.  

As noções de policromia (Souza, 1998) nos permitem observar em 

relação ao não verbal uma série de posturas das personagens: a personagem 

com traços femininos é que estabelece questionamentos, sendo a que mais fala 

na charge; a personagem com traços masculinos só para de caminhar e começa 

a refletir no terceiro quadrinho, quando o homem finalmente fica de frente para 

a mulher, que tem os braços abertos parecendo bloquear a caminhada do 

homem e fazê-lo refletir; nos dois primeiros quadrinhos a mulher está sempre 

atrás do homem, ambos caminhando, mas a posição da mulher é atrás, sempre 

falando mais que o homem, e a do homem é na frente, sempre falando pouco 
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em relação à mulher, e sem se virar para ela; no último quadrinho o gesto do 

homem é de quem parou de caminhar e está refletindo.  

Nenhum desses gestos de interpretação discursiva da imagem foi 

explorado nem na DI, nem na questão como um todo, ficando a imagem reduzida 

ao verbal. Esse movimento, aliado ao fato de a DI não retomar o título “Vida 

social sem internet” pode ser uma diretriz que venha a colocar o candidato cego 

em vantagem ou em desvantagem em relação aos demais candidatos.  

A vantagem residiria no recorte que a DI estabelece para a imagem como 

um todo, direcionando que somente o diálogo da charge é suficiente para 

responder a questão. A desvantagem pode estar no próprio movimento de leitura 

que o candidato cego precisa realizar durante a prova, quando tem o auxílio 

ledor, pois no caso dessa questão, por exemplo, a DI não inclui o título “Vida 

social sem internet?”.  

Observando o enunciado e as alternativas de respostas, percebemos 

deslizes ou equívocos conceituais como, por exemplo, sobre relações sociais e 

relações virtuais, rede mundial de computadores e redes sociais. A crítica que 

podemos encontrar na charge não se faz à internet, mas se direciona às relações 

virtuais. O fato de o personagem se encontrar mais nos meios virtuais do que 

presenciais não quer dizer que ele não tenha vida social, mas sim que há uma 

diferença entre a vida social presencial e a vida social virtual.  Esses deslizes 

conceituais nos deixam ver uma má formulação dessa questão. A redação da 

alternativa do gabarito está confusa, pois o que se questiona, de acordo com o 

último quadrinho da charge, não é a integração nas redes virtuais, mas sim a 

integração das pessoas entre dois tipos de relações sociais: a virtual e a 

presencial.  

Será que nossas críticas em relação à essa questão se confirmam nos 

comentários dos sujeitos ao realizarem os simulados?  

 

Luna “Nessa aqui eu marco A. Nessa não tenho dificuldade alguma porque 
não precisa da imagem, é só a conversa pra resolver a questão” 
 

Bia “De novo tô em dúvida, acho que é a B, a D faz sentido mas acho que 
é B” 
Após saber que o gabarito é A: “Eu não marquei A porque não 
questiona nada, só critica, tipo afirmando, não tem nada questionando. 
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Duda Após solicitar repetição da leitura de toda a questão “Tô em dúvida 
entre B e D” 
“Eu eliminei a D porque tem que tomar cuidado quando o ENEM coloca 
todos, tudo, certo, precisão, por mais que o mundo esteja globalizado, 
ainda há pessoas sem redes sociais e me prendi no que ela falou de 
mundo real e marquei B” 
 

Rei “Tive dúvida no começo, mas acho que bate, vou marcar a E’; “Se 
realmente as descrições forem do jeito que tá aqui, não sei se você 
adaptou, porque são bem diretas e objetivas, assim é ótimo. O 
problema é aquela descrição que você vai fazer a prova e você já se 
sente cansado, quando chega no final da questão você já não 
entendeu o início né, odeio questão assim, odeio.” 
 

 

 Luna conseguiu direcionar sua resposta somente pelo verbal da DI, 

acertando a questão. Os demais sujeitos não acertaram, mas por motivos 

diferentes. Duda marcou letra B, assim como Bia, e ambas parecem ter se 

prendido às noções de vida social e virtual. Rei marcou letra E, sem deixar claro 

seu caminho de resposta. Dada essa diversidade de respostas, pensamos que 

o fato de essa questão estar mal formulada contribuiu para que as respostas 

fossem tão diversas.  

 O caminho de leitura de Duda, pedindo para repetir toda a leitura da 

questão, remete-nos para o que dissemos sobre desvantagem do recurso DI. A 

observação de Rei em relação às descrições diretas e objetivas aponta para a 

vantagem que abordamos anteriormente da DI recortar a imagem direcionando 

os gestos de interpretação.  
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4.4.3. QUESTÃO 3 

 A imagem da questão a seguir (prova convencional) é uma foto que vem 

descrita no próprio enunciado da pergunta, ou seja, é nítida a relação 

complementar entre a foto e o texto que lhe segue. Essa junção, parece-nos, é 

o principal mecanismo que favorece o candidato a acessar a resposta correta.  

 

 

 

Devido a esse aspecto complementar entre foto e enunciado, 

consideramos a questão em foco bem elaborada. Resta-nos saber se a 

formulação na DI estaria no mesmo nível. No que se refere à DI, um recurso 

estritamente verbal, essa complementariedade, essa junção, seria impossível de 

ser alcançada.  
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DESCRIÇÃO DA IMAGEM:  

Cultivo em uma área inclinada por meio de técnica agrícola e geográfica de 

conservação de solos, utilizada em terrenos inclinados, denominada 

terraceamento, nos locais de curvas de níveis, para corrigir o desnível do 

terreno e impedir o fluxo da água.  

 

 Como podemos observar, ao contrário de outras DI que apresentamos, 

que não retomam o enunciado, o recurso aqui não é uma descrição de imagem, 

apesar de ser apresentado como tal. No lugar da descrição, o que se tem é a 

formulação de um outro enunciado, com explicações redundantes como 

“terrenos inclinados” e “área inclinada”. A DI traz termos ‘técnicos’ que não estão 

presentes verbalmente na questão da prova convencional, como “curvas de 

nível” e o nome da técnica agrícola “terraceamento”. Ao apresentar a expressão 

“técnica agrícola e geográfica de conservação de solos”, a DI já sinaliza a 

resposta, no caso, “controlar a erosão laminar”, exigida pelo enunciado “objetivo 

imediato da técnica agrícola”.  

 O esforço em traduzir em palavras tudo o que se mostra na foto, e que é 

relevante para responder a questão, resultou em uma DI com texto complexo e 

confuso ao mesmo tempo. Isso nos leva a reafirmar o que diz Souza (1998) 

sobre a palavra não poder ser moeda de troca da imagem. A imagem vale 

enquanto imagem que é. Resta saber se essa transcodificação da imagem pela 

DI foi eficaz. Trazemos abaixo os comentários feitos nos simulados: 

 

Luna Após solicitar leitura da DI por três vezes: “Essa aqui foi um pouco 
complicada mas deu pra entender, é a letra A” 
 

Bia “Eu acho que é a da erosão, mas a da nascente também faz sentido 
pra mim. Mas de repente não é nem uma nem outra. É, pode ser sim 
coisa de erosão do solo, mas não sei o que é essa coisa de laminar. 
Vou de A” 
 
Após responder a questão, Bia pediu para tentar ver a imagem: “Na 
verdade, aqui não tá parecendo tão inclinado, e parece que tem 
degraus”. 
Duda interferiu na fala de Bia: “Mas a técnica é justamente essa, pra 
parecer menos inclinado e pra água descer com menos velocidade”  
Bia: “Hum, porque pela descrição parece que o terreno é totalmente 
inclinado, eu entendo tipo uma rampa íngreme, e aqui não tem rampa 
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nenhuma. Se for só pela descrição, não, tem que pensar na técnica 
agrícola” 
Duda: “Então tinha que tá escrito pouco inclinado” 
 

Duda Após a repetição da leitura - Duda: “Ia cair numa coisa que se eu 
tivesse lá no ENEM mesmo eu ia perguntar como que tá na figura, e 
não ia ter figura né, o ledor, eles falam que é pra ser os olhos na prova, 
então, se é pra ser meus olhos, acho que na prova tinha que ter 
imagem também. Vou pôr as respostas todas em braile e mandar a 
banca ler, pronto! Aqui eu ia perguntar como que tá na imagem, porque 
assim eu tô lembrando que tem uma técnica que você usa na 
agricultura e que a terra fica assim mais altinha e que em vez de uma 
rampa igual a que tem aqui na frente da escola fica com vários 
degrausinhos. Na hora que a água desce, vai trazendo tudo e pode 
desgastar o solo. Agora se você tem essa criação, você ajuda a 
conservar. Aí eu precisaria da figura pra confirmar como que tá. O 
professor fez uma vez isso de mandar a gente imaginar uma mangueira 
de água na escada e na rampa, onde a água desce mais devagar, que 
é na escada é onde o solo fica mais preservado. Tô entre A e B, mas 
diminuir o fluxo de água pode ser pra preservar as nascentes, também 
pode ser sim coisa de erosão do solo, mas não sei também o que é 
laminar. Então vou com a B” 
 

Rei “Vou chutar porque isso aqui não sei mesmo, vou chutar letra C, 
problema é essa curva de nível que não sei que que é”. 
 
No momento de pós-simulado - Ao ter a explicação da ledora-
pesquisadora sobre curvas de nível, utilizando para isso o braço de Rei 
para simular um terreno inclinado e a velocidade de descida da água:  
Rei: “Ah, se tivesse assim lá, tudo mais fácil. Parece que é tudo pra 
complicar” 
 

 

 Nos gestos de interpretação dos sujeitos, percebemos que a descrição da 

DI de fato ficou complexa, pois Luna solicitou repetição por três vezes e Rei, que 

não sabia o que era ‘curvas de nível’, também não conseguiu inferir a partir da 

descrição da DI.  

Bia, por não saber o que era a palavra ‘laminar’, presente na alternativa 

de resposta A, marcou a B e, logo após mencionar sua resposta, solicitou que a 

foto lhe fosse mostrada. Bia tem baixa visão e conseguiu identificar que o terreno 

não era inclinado, como ela havia visualizado a partir do auxílio ledor com 

recurso DI. Acabou questionando a descrição da foto.   

Duda tenta relacionar o que ouviu-leu na DI com seus conhecimentos 

prévios sobre técnicas de preservação de solo. No entanto, para confirmar sua 
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relação, ela sentiu necessidade de perguntar ao ledor como está o terreno na 

foto. Mas, no dia da prova do ENEM, o ledor e o candidato não recebem a 

imagem descrita em DI. Em nosso simulado comentado, disponibilizamos a 

imagem nos momentos dos comentários, e não nos momentos de respostas 

(isso para tentar preservar a situação simulada de prova). Como podemos 

perceber, a DI não conseguiu dar conta do que estava na foto, ratificando mais 

uma vez que uma palavra não consegue traduzir uma foto, por exemplo.   

 No momento pós-simulado, a ledora-pesquisadora explicou ao sujeito Rei 

o que seria uma técnica de preservação de solo, transpondo para o tátil o que 

foi possível perceber com a foto.  

 Tanto os comentários de Duda, como os de Rei trazem em seu bojo, de 

uma maneira muito marcante, o pertencimento à forma-sujeito (Althusser, 1973) 

de que ambos se revestem e que lhes tornam agentes de uma prática: a forma-

sujeito cego. A fala de Rei “Ah, se tivesse assim lá, tudo mais fácil. Parece que 

é tudo pra complicar”, denuncia que sob a forma-sujeito cego existem sujeitos 

que experienciam toda uma história de dificuldades em relação à adaptação da 

sociedade para lidar com os cegos.   

 Duda também se expressa denunciando com sua fala “o ledor, eles falam 

que é pra ser os olhos na prova, então, se é pra ser meus olhos, acho que na 

prova tinha que ter imagem também. Vou pôr as respostas todas em braile e 

mandar a banca ler, pronto”. Além de denunciar que as imagens nas provas do 

ENEM são censuradas para os candidatos cegos, Duda traz em sua fala uma 

resistência a essa censura. A noção de censura da imagem vem de Orlandi 

(2007), quando observamos que se apaga a imagem no ENEM ao não se deixar 

ver os traços de visibilidade, específicos das imagens. Não é a palavra que 

permite que uma imagem exista, mas sim seus traços de visualidade (cor, forma, 

sombra, perspectiva, etc).  

Essa censura apaga a imagem e impede o movimento no trabalho de 

identificação dos sujeitos, pois, conforme afirma Orlandi (2007), a censura pode 

ser compreendida como a interdição da inscrição do sujeito em formações 

discursivas determinadas. Apagando a imagem, o que se tem como resultado é 

uma não-imagem concretizada em uma DI, e assim deixa de existir o elemento 

que exclui o candidato cego: a materialidade do não verbal. 
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Ao colocar que os olhos do auxílio ledor são os olhos dela, Duda 

estabelece uma identificação com sua forma-sujeito cego que pode ver, pode 

visualizar, pode recortar, mesmo que para isso utilize o tato e a audição, por 

exemplo, e não exatamente a visão ocular.  

Duda faz outro movimento de identificação, ao estabelecer que se ela é 

cega, suas respostas devem ser em braile, exigindo que a banca de correção do 

ENEM saiba ler em braile, sem necessidade de ela (Duda) se expressar 

oralmente para um transcritor que vai passar suas respostas à tinta para serem 

corrigidas. Além de ser um movimento de identificação, essa parte da fala de 

Duda é também uma forma de resistência, de mostrar que os sentidos podem 

ser outros, de dizer o mesmo para significar outra coisa. Dito de outro modo, uma 

questão, cuja resposta dada, foi a letra B em braile é o mesmo que uma resposta 

letra B em tinta, mas significa que em braile a mesma resposta foi dada pelo 

próprio candidato, tendo suas necessidades respeitadas e sendo incluído. Uma 

mesma resposta B à tinta significa que a resposta foi assinalada por um 

transcritor, um auxílio para tentar incluir o candidato cego na prova.  

Além de mostrar resistência, a fala de Duda traz também a revolta 

(Haroche, 1992) em relação à coerção do Estado que classifica os indivíduos em 

categorias e os controla/aprisiona em suas identidades, como se todo sujeito 

cego fosse igual, como se todo sujeito não-cego fosse igual. Essa concepção de 

revolta dialoga com a que expusemos sobre interdiscurso e memória discursiva 

ao abordar os exemplos de soldados por Courtine (capítulo 2.2.1).  
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4.4.4. QUESTÃO 4 

 

 A imagem da questão que trazemos abaixo (retirada da prova 

convencional) mostra a representação da estrutura química do politereftalato de 

etileno, o PET. 

 

 

 

 Como essa estrutura poderia ser transposta em uma DI sem perder suas 

especificidades da área de química? A solução que o ENEM desenvolveu para 

descrever essa estrutura está na DI a seguir. 

 

DESCRIÇÃO DA IMAGEM:  

A estrutura química apresenta a unidade de repetição do polímero (PET), que 

é formada por um anel benzênico com substituições em duas posições: na 
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posição 1, há um grupo C=O e, na posição 4, há uma sequência de átomos, 

um carbono primário fazendo dupla ligação com um átomo de oxigênio e uma 

ligação simples com outro átomo de oxigênio que, por sua vez, faz sua 

segunda ligação com o grupo CH2 e este liga-se a outro CH2 que, finalmente, 

liga-se a um átomo de oxigênio. 

 

Essa descrição na DI, de fato, é meramente descritiva, mas, além de 

extensa, não traduz a configuração/ concepção científica da fórmula em si, 

própria da Química. Para responder essa questão, ao acompanhar a descrição, 

o candidato precisa elaborar visualmente, sem erro, a configuração da fórmula, 

a qual não foi construída de maneira aleatória. Tal configuração institui uma 

relação de proporção entre os elementos químicos em jogo.  

Ao representarmos uma fórmula química, como a da questão em foco, 

não significa que uma estrutura como essa não possa corresponder a uma 

sequência de frases.  Acontece que uma representação, como proposta nas 

fórmulas químicas, nos possibilita ver os elementos diferentes da estrutura em 

relação uns com os outros.  No sentido cognitivo, nestas circunstâncias, 

podemos dizer com propriedade que uma imagem vale mil palavras.  (Neiva-Jr 

(1994, apud Souza (1998)). Ou seja, na questão 3, várias outras imagens 

poderiam substituir a que foi escolhida para a pergunta em torno da erosão do 

solo, e a resposta seria uma só. Na questão 4, tem-se uma relação inversa: 

poderia girar, em termos cognitivos em torno da fórmula em foco, várias 

perguntas no escopo da Química, e as respostas, naturalmente, dependeriam 

de cada pergunta.  

Válido a observar, as duas análises das questões (3) e (4) ilustram o que 

a Análise do Discurso define como materialidades discursivas. Há toda uma 

inscrição histórica no que se diz, que faz com que os enunciados se definam em 

sua natureza própria e sustentados pelas condições de produção: estas não se 

reduzem ao contexto pragmático da enunciação, são pensadas com relação ao 

real da língua e com o real da história, com a base linguística constituída de todo 

fato discursivo e com os efeitos de conjuntura em uma formação social 

determinada. Na questão (3), em resumo, a máxima proposta é que a palavra 

não pode ser a moeda de troca da imagem, logo uma imagem não vale mil 
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palavras, ou outro número qualquer. Já na questão (4), a imagem da fórmula em 

si, a fórmula química vale mil palavras, ou mais. 

A partir dessas colocações, como ficam os gestos interpretativos34 dos 

sujeitos tendo em vista esse tipo de imagem?  

 

Luna Primeira leitura foi sem a descrição da imagem de química a pedido de 
Luna. Após isso: “É, tem que descrever a reação, eita”.  
“Vou chutar letra B. Qual é o gabarito?”.  
 
Após saber do gabarito (letra D). “Até estudei hidrólise, que é a quebra 
do hidrogênio, mas assim essa questão é complicada mesmo. Essa 
podia ser substituída, tipo, se eles não têm um recurso tão bom de 
descrever, acho que tinha que ser desenhada. Me lembro que na minha 
prova em braile teve desenho de química, mas foi muito ruim, foi um 
desenho meio louco, sem adaptação pro braile”. 
 

Rei “Eu não sou bom em química, você não tem noção. Vamos ler de novo? 
Essa eu acho que é a E”  
 
“Eu não tive problema com a descrição, mas não adianta que 
simbologia no DOSVOX não vai mudar, ele lê tudo garrado (sic) mesmo 
e eu não tive problema, porque leio a apostila de química com DOSVOX 
e é assim mesmo”. 
 

 

 Os gestos de interpretação tanto de Luna como de Rei nos mostram a 

problemática em relação a imagens desse tipo, estrutura química. Estas podem 

ser desenhadas em braile, mas há que se considerar que o braile tem um tipo 

de código que exige uma adaptação da tinta para braile, conforme evidenciou a 

fala de Luna, não há como simplesmente colocar em braile o que está em tinta 

(isso enfatizamos quando falamos sobre tipos de provas e exemplificamos as 

provas em braile).  

 Se no lugar do braile quisermos utilizar uma tecnologia assistiva (TA) 

como um sintetizador de voz, conforme fizemos no simulado comentado aplicado 

ao sujeito Rei, o modo de pronunciar cada elemento dentro da estrutura acabaria 

confundindo o candidato. Mesmo que não seja em situação de prova, como 

                                                           
34 Esclarecemos aqui que os sujeitos Duda e Bia só participaram do simulado comentado até a 
questão de n° 32, o que justifica que apresentemos somente os sujeitos Rei e Luna nessa 
questão, bem como na questão n° 5. 
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salientou Rei, a voz do sintetizador pronuncia códigos de química de maneira 

que não é positiva para quem ouve-lê.  

Desse modo, todo movimento e tentativa de tentar incluir o candidato cego 

utilizando uma tecnologia assistiva precisa de pesquisa, de conhecimento 

específico de cada área de conhecimento e de entendimento de cada TA. Nos 

gestos de interpretação acima apresentados, concluímos que, mesmo que o 

sujeito tenha conhecimento de química, a TA e o recurso ledor não traduziram a 

fórmula de química o que pôde influenciar negativamente nas respostas dos 

candidatos cegos.  
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4.4.5. QUESTÃO 5 

 A questão que retiramos da prova convencional apresenta uma figura que 

denominamos como gráfico, porque traz uma relação entre linhagens de algas e 

suas organelas, de modo que valores percentuais são dados em escala gradual 

de tons de cor cinza, ou seja, é uma representação gráfica de dados 

relacionados. 

 

 

 

 É possível verificar que há no gráfico uma espécie de legenda, em que 

são apresentadas que organelas pertencem a cada tom de cinza e o resultado 

do percentual de cada uma das organelas celulares de acordo com as linhagens. 

Como esse gráfico é transcodificado para o verbal?  
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DESCRIÇÃO DA IMAGEM:  

A figura compara o perfil celular das linhagens I, II, III, IV e V de microalgas, 

em termos de quantidade das seguintes organelas celulares: núcleo, reticulo 

endoplasmático, complexo golgiense e mitocôndrias. A quantidade percentual 

de organelas presentes no citoplasma de cada linhagem de microalgas é: 

 Linhagem I – núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 20, complexo 
golgiense: 50 e mitocôndrias: 10. 

 Linhagem II – núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 35, complexo 
golgiense:40 e mitocôndrias: 5. 

 Linhagem III - núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 15, complexo 
golgiense 35 e mitocôndrias: 30. 

 Linhagem IV – núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 40, complexo 
golgiense: 20 e mitocôndrias: 20. 

 Linhagem V – núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 35, complexo 
golgiense: 15 e mitocôndrias: 30. 

 

 

A descrição na DI é apenas descritiva, mas como o candidato precisa 

tecer relações entre as linhagens, o tipo de organelas e seu respectivo 

percentual, descrições de gráficos como esse não alcançam toda a informação 

oferecida pelo gráfico como, por exemplo, a gradação dos tons de cinza que 

auxiliam na condução da reposta. Trata-se de uma transcrição analógica, 

traduzida, principalmente, pelos elementos gráficos, e que permitem uma 

comunicação imediata. As informações analógicas, mais uma vez voltamos a 

esse ponto, têm uma materialidade discursiva própria, e sua transposição para 

palavras dificilmente traduzem o que o escopo da visibilidade diz. Como os 

sujeitos puderam interpretar essa questão?  

 

Luna “Polímeros? Quero que você leia de novo porque agora sei o que vou 
ouvir. Assim, isso é uma coisa que como o ENEM vai me dar a prova 
em braile, eu não precisaria de ledor ler de novo, seria mais rápido, era 
só botar o dedo, sentir e ir acompanhando”.  
 
Após a repetição da leitura: “Eu acho que é a B, fiquei entre A e B 
porque o complexo golgiense ele secreta, secreta, como é que é 
mesmo? ele é responsável por empacotar, outra coisa lá, e secretar, 
mas tem o retículo endoplasmático que faz a síntese de proteínas. 
Então, fiquei assim procurando um equilíbrio, e uma alternativa que 
tivesse os dois altos, fiquei com medo de ter só um alto e não ter os 
dois, aí marquei B porque os dois são altos e na A só um é alto.  



 

114 
 

 

Rei  
“Coitado dos ledores, tô com pena deles e de mim. Essa questão aqui 
seria uma que eles se embolariam porque tentariam ajudar de todas as 
formas, e sem ter o desenho, tentar ajudar sem o desenho, essa daqui 
é uma. Dá pra confundir. As primeiras descrições estavam melhores. 
Vou acabar chutando. Tô delirando já, é muita linhagem. É difícil 
trabalhar a imaginação e é difícil armazenar os dados todos e comparar 
tendo poucos minutos pra fazer esse negócio todo. Chuto A.”  
 

 

 Luna interpretou o gráfico estabelecendo relação entre seus 

conhecimentos prévios sobre função de organelas e os percentuais altos dados 

pelas alternativas de respostas, marcou alternativa B e errou. O sujeito Rei 

chutou na alternativa correta, letra A, e reconheceu que para ele é difícil 

armazenar os dados, comparar as linhagens e administrar o tempo de resolução 

da questão. O excesso de informações do gráfico descrito acaba atrapalhando 

a visualização, que Rei coloca como “trabalhar a imaginação”.  

Mais uma vez é perceptível que a imagem sendo apagada nas questões 

que são destinadas aos candidatos cegos pode influenciar negativamente na 

interpretação das questões, uma vez que o auxílio ledor não tem como tirar 

dúvidas dos candidatos em relação à imagem em si.  

Ao dizer que tem pena dos ledores e dele próprio enquanto candidato, Rei 

estabelece uma identificação com sua forma-sujeito cego e reveste o auxílio 

ledor também com a forma-sujeito cego, colocando em pé de igualdade dois 

indivíduos: um que enxerga com os olhos (ledor), mas não vê a imagem, e o 

outro que não enxerga com os olhos (candidato cego), e precisa ver a imagem 

que não ali. Anula-se discursivamente a diferença entre esses indivíduos a partir 

do conceito de forma-sujeito cego. Essa anulação não se dá como a 

classificação coercitiva do Estado que propõe categorias de indivíduos, mas 

como um movimento de identificação entre sujeitos.  

Outro aspecto que cabe salientar aqui é a relação temporal que Rei 

menciona para realizar cada questão. Percebemos que as questões de prova, e 

o recurso do tempo adicional possuem como parâmetro o universo de quem 

enxerga com os olhos, sendo a adaptação então exigida do candidato cego, e 

não da prova do ENEM para esse candidato.  
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4.4.6. Adaptações e substituições  

 

A adaptação de questões do ENEM, bem como substituições, é um 

procedimento previsto em documentos específicos (notas técnicas)35 do INEP 

sobre atendimento diferenciado. Em relação a adaptações das provas, assim 

consta na nota técnica de 2012 (n° 4) 

 

A adaptação das provas é feita de modo a preservar a 
isonomia do Exame: todas as provas devem apresentar 
os mesmos parâmetros pedagógicos e psicométricos. Por 
isso, se no ato de adaptação da prova algum item se 
mostrar inadaptável ou se sua possível adaptação 
comprometer seus parâmetros, é providenciada a sua 
substituição por outro equivalente em termos pedagógicos 
e psicométricos. (MEC, 2012, p.6) 

 

O INEP, apesar dessa nota, não esclarece no documento com normas 

técnicas quais seriam os objetos e padrões que permitiriam validar tais 

parâmetros psicométricos, não fica estabelecido claramente quais seriam as 

adaptações e substituições e em que casos elas poderiam ser realizadas. A 

seguir temos apresentação e análise de duas questões substituídas: as questões 

6 e 7. Logo após, apresentamos e analisamos as questões adaptadas 8 e 9.   

 Essas questões, que foram alvo de substituições e adaptações  abarcam 

outras estratégias diferentes do recurso à DI e ao ledor. São questões diferentes 

das apresentadas na prova convencional, quando as questões com imagem ou 

são substituídas ou adaptadas através da reescritura dos enunciados, ou da 

manutenção do enunciado, omitindo-se, porém, a imagem. Essas questões não 

foram trabalhadas no simulado, nem comentadas, pois nos simulados somente 

entraram as questões cujas imagens receberam uma DI 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Ver nota técnica de 2012 em  
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2012/atendimento_diferenci
ado_enem_2012.pdf > Acesso em 20 de janeiro de 2014. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2012/atendimento_diferenciado_enem_2012.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2012/atendimento_diferenciado_enem_2012.pdf
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4.4.6.1. Questões 6 e 7 – substituições 

 

A primeira questão substituída que trazemos aqui é a que recebe n° 38 

na prova convencional, em versão oficial do site do INEP, com gabarito marcado 

na letra A.  

 

 

 

 

A imagem dessa questão não recebeu uma DI. A questão inteira foi 

substituída por outra na prova em braile. Dessa forma, fica evidente que ao 

candidato cego não foi oferecida questão baseada em imagem. Tem-se uma 

substituição de questão com imagem por outra sem imagem. Abaixo temos então 

a questão pela qual a 38 foi substituída. 
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QUESTÃO 38 - SUBSTITUÍDA  

Considere o trecho da canção Minha alma, de Marcelo Yuca: 

As grades do condomínio  

São pra trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida  

Se é você que está nessa prisão 

Que processo sócio-espacial característico das grandes metrópoles brasileiras é criticado 

neste trecho de canção? 

A) Criação de espaços de autossegregação. 
B) Expansão das áreas das favelas. 
C) Degradação do sistema de circulação. 
D) Ocupação irregular do espaço urbano. 
E) Aceleração da urbanização. 

 

 

Como é possível observar, cada uma das questões acima trata de temas 

diferentes, não havendo uma correspondência de conteúdo entre elas e, por 

isso, não percebemos equivalência em termos pedagógicos que justifiquem tal 

substituição. São questões díspares, não são equivalentes. Isso nos leva a uma 

série de indagações. Será que os parâmetros psicométricos estão sendo 

seguidos? O esquema, a imagem da questão 38 na PC, parece ser complexo 

para transpor ao verbal, inviabilizando uma DI, o que justificaria substituir a 

questão?  

 A nosso ver,  não identificamos coerência entre essa substituição e o que 

é ditado pela nota técnica do INEP. É possível evidenciar que ambas as questões 

pertencem à área de ‘Geografia’, mas os objetivos pedagógicos e conteúdos se 

mostram diferentes.  

Essa substituição nos faz pensar: e se fôssemos realizar uma DI do 

esquema dessa questão, por onde começaríamos a descrevê-lo? A percepção 

de uma imagem não é linear, logo, uma descrição de tal esquema talvez não 

desse conta de todas as relações que estão presentes no esquema de modo 

simultâneo. A imagem não traz em si um trajeto de leitura. (Pêcheux, 1999) E 

mais uma vez o verbal não pode ser moeda de troca da imagem. 
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Essa relação de simultaneidade, quando for transcodificada no verbal, 

passa a ser uma sequência ordenada e linear em que a noção de simultaneidade 

pode não ser estabelecida. O que ocorre primeiro no esquema? A chuva ácida, 

a neve ácida, a queda de partículas, a emissão de gases, a neblina? O que 

poderíamos deixar de lado, o que seria relevante incluir em uma DI?  

Tudo dependeria de como o sujeito conduziria seu olhar sobre a imagem 

multidirecional. Considerando essa linha de raciocínio, podemos questionar se é 

uma atitude inclusiva tentar descrever tal esquema? É uma prática imparcial o 

ato de descrever uma imagem como esse esquema? É inclusivo substituir tal 

questão por outra, que não obedece as normas técnicas?  

O mesmo procedimento de substituição de questão com imagem na PC 

por questão sem imagem, deu-se na questão 7, que mostramos abaixo.  
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 Como já observamos na análise da questão 4 acima, esse tipo de imagem 

da área de química, uma estrutura química, vale mil palavras ou mais, dada a 

sua materialidade específica em âmbito cognitivo. Por isso mesmo, é paradoxal: 

ao mesmo tempo que é impossível de serem descritas, tais estruturas permitem 

que várias perguntas, textos sejam formulados em torno das mesmas. 

Entretanto, esta colocação proposta por Davidson (apud: Souza, 2001) não 

coloca que o que está em jogo é o caráter de visibilidade aí inerente. Uma 

visibilidade estática, imutável, que extrapola, em certo ponto, a sua denominação 

de “imagem”, pois o que está em jogo é um outro código, uma outra forma de 

dizer num jogo através do que é, e não é visível. Souza (1998, dentre outros) 

afirma que uma imagem não é visível, torna-se visível, em termos ideológicos, 

no momento em que é passível de interpretação. A figura em causa tem uma 

inscrição ideológica, pois essas estruturas materializam   o discurso da Química, 

e passam a significar como marcas do funcionamento da discursividade, dos 

modos de dizer do discurso científico. 

 

Questão 57 – substituída 

Acredita-se que, num passado remoto, a atmosfera da Terra era composta de amônia (NH3), 

metano (CH4), hidrogênio (H2) e água (H2O). Radicais seriam gerados a partir dessas 

substâncias na presença de descargas elétricas, e sua combinação resultaria em espécies 

precursoras das proteínas – as moléculas da vida.  

As moléculas obtidas da combinação dos radicais mencionados são os 

a) Lipídeos  
b) Aminoácidos 
c) Carboidratos 
d) Nucleotídeos 
e) Ácidos nucleicos 

 

 

Ambas as questões 6 (original e substituída) são da área de Química, mas 

sem equivalência nos conteúdos, nos temas, nos graus de dificuldade, por 

exemplo. Há respeito aos padrões psicométricos nessa substituição?  

Sobre o procedimento de substituir uma questão com imagem por uma 

sem imagem, entendemos o não respeito aos padrões psicométricos como um 

equívoco, um deslize, uma contradição que se dá no controle da produção do 

discurso estabelecido pelo ENEM. Um controle externo de exclusão (Foucault, 
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1971), que interdita, que julga se a palavra é permitida ou proibida e que dita se 

é possível falar de tudo em qualquer circunstância. O que está em jogo não é a 

transparência de uma substituição devido ao fato de aquele tipo de imagem não 

ser dizível, mas a opacidade pela exclusão da imagem, exclusão do elemento 

cuja identificação não se daria por parte de um candidato cego e, embutida nessa 

exclusão, está a formação ideológica que coloca o ato de enxergar como 

exclusivo dos olhos.  

Gera-se então uma segregação do olhar, que ficando exclusivo aos olhos, 

é reduzido. Por consequência, rejeita-se a imagem como se o olhar sobre ela só 

fosse possível com os olhos e, institucionalmente, temos estabelecido essa 

‘verdade’ do olhar. Verdade essa que se impõe e delimita quais são os recursos 

e auxílios que são pertinentes aos candidatos cegos, e não quais são os que os 

candidatos cegam necessitam. O ponto de partida para elaboração do discurso 

da prova do ENEM não é, portanto, o candidato que enxerga com os ouvidos e 

com as mãos, mas sim o candidato que enxerga com os olhos. E isso se deve 

em grande parte ao controle externo de exclusão que acabamos de apresentar.  
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4.4.6.2. Questões 8 e 9 – adaptações 

 

 Além de substituições de questões, as normas técnicas preveem também 

a adaptação de questões, como se verifica na questão 8, retirada da prova 

convencional. 
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Essa questão foi adaptada, não recebeu uma DI e não foi substituída. 

Vejamos como essa questão foi adaptada para ser escrita em braile, sem 

imagem.  

 

Questão 53 

Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que 

respondem a uma corrente elétrica com um movimento mecânico. A oxidação 

e a redução de um polímero condutor criam cargas positivas e/ ou negativas 

no material, que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou 

ânions. O polipirrol é um polímero condutor que, quando associado a um 

eletrólito polimérico contendo um sal inorgânico, forma um dispositivo 

capaz de realizar trabalho mecânico como resultado do processo de 

oxirredução. Esse dispositivo pode ser construído, por exemplo, na 

forma de um sanduíche, com a camada central constituída de eletrólito 

polimérico e as faces externas constituídas de um filme de polipirrol.  

Quando o polipirrol sofre oxidação, há a inserção de ânions no filme para 

compensar a carga positiva no polímero, e o filme de polipirrol se expande. Na 

outra face do dispositivo, o polipirrol sofre redução, expulsando ânions para 

compensar a carga negativa no polímero, e o filme de polipirrol se contrai. 

Durante esse processo, há passagem de corrente elétrica através do 

eletrólito polimérico. Pela montagem em sanduíche, o sistema todo realiza 

movimento mecânico de forma harmônica.  

Enunciado: No sistema descrito, o eletrólito polimérico é importante porque 

 

Sublinhamos e destacamos em negrito a parte do texto da questão que 

não aparece na questão da prova convencional. O enunciado também foi 

ligeiramente modificado. As alternativas de resposta não sofreram alterações, 

por isso não a reproduzimos. 

Cabe observar que no texto adaptado, há explicação verbal direta do que 

seria um polipirrol, enquanto que na PC essa explicação é indireta, havendo a 

possibilidade de inferência pela imagem. Pensando em um candidato que faz a 

PC, ou seja, que não precisa de atendimento diferenciado e enxerga com os 

olhos, por exemplo, ele pode ter tido dificuldade de entender o conceito de um 

polipirrol por meio da imagem, mas pode ter facilidade de entender o conceito 

por meio do verbal. Pela imagem, é difícil perceber que o polipirrol é um polímero 

condutor, a não ser que o candidato tenha conhecimento prévio sobre isso. 
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Reside, aí, o recurso à adaptação da questão e não à DI, já que por descrição 

seria impossível a remissão ao que não está mostrado na imagem. Foge-se, 

assim, ao escopo da descrição e esbarra-se na possibilidade de reescritura, com 

a inclusão no enunciado do elemento-chave à resposta. 

Em termos discursivos, poderíamos apontar que o candidato cego foi 

favorecido, mas, ao mesmo tempo, poderíamos acusar que esse favorecimento 

denuncia a prática de “barateamento de currículo”, como se faz na área da 

Educação (Karel Kosic). Preferimos, no entanto, apontar que a banca de 

elaboração da prova falhou na técnica de reescritura. 

Outro aspecto que observamos foi o deslizamento de sentidos proposto 

pelo texto em relação ao sanduíche tecnicamente falando, com camada central 

e faces externas. Quando uma pessoa come um sanduíche, ela pode 

experimentar seu sanduiche dessa forma. Porém, sanduíches em geral não 

possuem camadas de eletrólito polimérico nem de polipirrol, mas sim recheios e 

pães. 

Outra questão com imagem que sofreu adaptação foi a 9, que 

apresentamos abaixo conforme retirada da prova convencional.  
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 Essa questão da PC foi adaptada na PL e ficou como segue: 

 

 

 

 

 

A questão 9 nos traz a percepção de que a imagem nesse caso é 

ilustrativa, não sendo referida de nenhuma forma tanto na PL como na PC, 

conforme é possível observar acima. Para responder a questão, nenhum 

candidato precisa recorrer à imagem, mas somente conhecer propriedades de 

cores e de ondas de calor. O que pode ser contestado, nesse caso, é que uma 

revisão prévia da prova do ENEM como um todo, já poderia editá-la sem a 

imagem, meramente ilustrativa. O que se discute, então, não é o tipo de 

estratégia discursiva que ajudaria, ou não, o candidato cego na condução da 

resposta, mas sim mais uma vez a evidência do mecanismo de controle e 

exclusão com relação ao sujeito-cego. 
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Considerações ‘finais’ 

“Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão.” 
(Raul Seixas) 

 
 

Iniciamos essas considerações colocando que, por mais que o 

academicismo nos imponha o adjetivo ‘final’, indicando o término de um trabalho, 

elas não são em si um final, nem colocam um ‘acabado’ a esta tese, são antes 

uma ponte entre esse possível final e um possível (re)começo com outras 

pesquisas, cujo foco sejam semelhantes aos nossos. Isso porque nenhum 

trabalho acadêmico termina em si mesmo, nem é o início em si mesmo. As 

pesquisas e os frutos desse pesquisar são a constatação cortante da memória 

discursiva, não só uma memória que resgata as concepções teóricas de outros 

estudiosos, mas a memória a que não acessamos quando nos posicionamos em 

nosso pertencimento a uma área de conhecimento e não a outras, por exemplo. 

Com essa tese, deixamos uma espécie de bengala-foice que abre uma 

trilha possível rumo a aspectos que precisam ser estudados para colaborar no 

avanço da inclusão de pessoas com deficiência visual técnica, especialmente na 

área dos estudos linguísticos: linguagem verbal e não verbal. Tentamos fazer 

isso ouvindo não só as vozes da cegueira branca, mas também as vozes que 

precisam ser ouvidas, nem assobios, nem sopros, mas as vozes dos sujeitos 

que se revestem da forma-sujeito cego, as da cegueira preta, ou seja, tentamos 

caminhar com bengala pelos meandros da cegueira da visão. Se, como diz 

Saramago em seu Ensaio sobre a cegueira, “a voz é a vista de quem não vê”, 

foi preciso ouvir-ler enquanto pesquisadora a voz desses sujeitos, para que não 

ficássemos preso a cegueiras brancas compartilhadas socialmente, mas 

partíssemos da cegueira preta para que a claridade que tínhamos em nossas 

cabeças não nos cegassem ainda mais. 

Nosso caminhar deu-se, primeiramente, pelas estratégias que são 

oferecidas pelo ENEM para elaboração de questões com imagens para 

candidatos com deficiência visual. Além de substituição de questões e de 

adaptações de questões, observamos que há o recurso de DI (descrição da 

imagem) como apoio ao auxílio ledor. Existem, portanto, provas com DI - provas 

em braile e o apoio ao auxílio ledor que é a prova do ledor, e provas sem DI – 

provas convencional e superampliada. 
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Ao analisar a relação entre linguagem verbal e imagens tendo como foco 

as descrições em DI, percebemos que a DI busca uma relação de equidade, de 

semelhança, entre questões que são elaboradas para candidatos sem 

deficiência visual técnica e aquelas que são destinadas aos candidatos com 

deficiência visual técnica, os candidatos cegos. Na DI, observamos que há 

movimentos interpretativos o tempo todo. O recurso em si parece atender a uma 

perspectiva ética da prova, mas seu teor linguístico-discursivo deixa ver um 

duplo movimento de interpretação: descritivo e interpretativo.  

Consideramos a DI como um recurso que traça um movimento de 

paráfrase em relação à imagem, tentando descrevê-la imparcialmente, 

trabalhando no sentido de traduzi-la perfeitamente. Essa paráfrase que 

percebemos na DI é um gesto de interpretação que instaura uma relação de 

conflito entre paráfrase e polissemia.  

O sujeito que elabora a DI o faz querendo ver pelo cego, querendo dar 

visibilidade às imagens, numa verbovisibilidade que deixa ver uma transparência 

no ato de descrever imagens utilizando linguagem verbal.  Porém, como 

podemos observar ao longo dos comentários dados pelos sujeitos nos simulados 

comentados, a DI não deixa o cego ver, esse sujeito não consegue acessar a 

paráfrase da imagem veiculada pela DI. De seu lugar, o sujeito cego critica a 

própria DI e acaba rompendo com esse movimento da paráfrase. Gera-se então 

o gesto polissêmico, a ruptura. Nesse sentido, afirmamos que há uma relação 

de conflito entre paráfrase e polissemia instaurada pelo recurso DI. Cabe lembrar 

que nos simulados comentados, o que está em foco não é se as respostas dadas 

pelos sujeitos estão certas ou erradas, mas sim o movimento de interpretação a 

partir das estratégias oferecidas pelo ENEM. 

Além dessa relação de conflito entre paráfrase e polissemia, a DI 

estabelece um apagamento da visualidade da imagem, de seus traços de 

existência específicos. A imagem fica assim censurada e, por consequência 

dessa censura, há interdição dos sujeitos para elaboração histórica de sentidos, 

ou seja, o sujeito cego pode identificar-se como um sujeito não-cego e, por 

deslizamento, como um sujeito não-excluído nas provas do ENEM. Supomos 

que o sujeito cego saiba que há elementos que o excluem em sua prática de ser 

candidato cego nas provas do ENEM, mas o trabalho da formação ideológica 

que coloca o ver como exclusivo aos olhos traz em seu bojo mecanismos que 



 

127 
 

interditam os sujeitos no percurso mesmo de sua identificação como candidato 

que precisa de atendimento diferenciado.  

O ENEM para o candidato cego pode ser então uma prova inclusiva, mas, 

observamos que os parâmetros para elaboração das questões aplicadas aos 

cegos são originados do olhar de quem vê com os olhos, residindo aí uma 

segregação do olhar, que, ficando exclusivo aos olhos, é reduzido. Entra em 

cena todo o controle na produção dos discursos, controle externo de exclusão 

instituído pelo Estado e reforçado por várias ‘verdades’ sociais. 

Por consequência, rejeita-se a imagem como se o olhar sobre ela só fosse 

possível com os olhos e, institucionalmente, tem-se estabelecido a ‘verdade’ do 

olhar. Verdade essa que se impõe e delimita quais são os recursos e auxílios 

que são pertinentes aos candidatos cegos, e não quais são os de que os 

candidatos cegam necessitam. Desse modo, as estratégias de inclusão nessas 

provas podem incluir-excluindo, reforçando noções como ‘se é cego, pra quê 

precisa da imagem?’ ou ‘escrever em braile e em tinta é a mesma coisa’.  

 Nem de longe pretendemos com este trabalho nos aproximarmos de um 

ensaio sobre a lucidez, mas, de certa forma, nosso estudo acende uma luz 

diferente nas cabeças acadêmico-científicas, uma luz mais branda talvez, mas 

nem por isso menos iluminadora, e por isso mesmo escrevemos palavras menos 

cegas aqui. Conseguimos de certa forma tirar de algumas palavras a venda que 

fazia com que elas se sentissem imagens, mas não conseguimos desfazer as 

cegueiras que elas trazem consigo, pois são palavras e, como tais, não dizem 

tudo o que pensam dizer, e mascaram bem o que dizem. A cegueira vem da 

palavras ou de quem as diz? A essa pergunta, segue uma possibilidade de 

resposta “a experiência dos tempos não tem feito outra coisa que dizer-nos que 

não há cegos, mas cegueiras” (Saramago). 
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ANEXO – SIMULADO COM DOS VOX 4.5 

SIMULADO ENEM COM QUESTÕES DE 2013  
TECNOLOGIA: DOS VOX 4.5 
 
INÍCIO DA PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÃO 3 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Caricatura, publicada em 15 de setembro de 1934, em que são apresentadas duas mulheres 
e uma criança pequena; enquanto a criança chora muito, uma das mulheres, inclinando-se para esta, faz sinal de silêncio; 
a outra mulher, em referência a essa situação, diz: - Há ainda quem resista à poderosa influência do partido Mulherista?! 
 
Na imagem, da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, relacionado com a 
a) Redivisão do trabalho doméstico. 
b) Liberdade de orientação sexual. 
c) Garantia da equiparação salarial. 
d) Aprovação do direito ao divórcio. 
_e)_ Obtenção da participação eleitoral. 
 
QUESTÃO 6 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Apresentam-se siglas de partidos políticos e abaixo delas a classificação "Finados", na 
seguinte distribuição: 
PSD-PTB-UDN 
PSP-PDC-MTR 
PTN- PST-PSB 
PRP-PP-PL-PRT 
Finados 
 
A imagem foi publicada no jornal Correio da manhã, no dia de Finados de 1965. Sua relação com os direitos políticos 
existentes no período revela a 
_a)_ Extinção dos partidos nanicos. 
b) Retomada dos partidos estaduais. 
c) Adoção do bipartidarismo regulado. 
d) Superação do fisiologismo tradicional. 
e) Valorização da representação parlamentar. 
 
QUESTÃO 09 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: O gráfico do IBGE registra o processo demográfico referente à taxa de fecundidade nos anos 
de 1940 a 2010, apresentando os seguintes dados: 
* 1940: 6,16 
* 1950: 6,21 
* 1960: 6,28 
* 1970: 5,76 
* 1980: 4,35 
* 1990: 2,85 
* 2000: 2,38 
* 2010: 1,90 
 
O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica 
a) Decréscimo da população absoluta. 
b) Redução do crescimento vegetativo. 
c) Diminuição da proporção de adultos. 
_d)_ Expansão de políticas de controle da natalidade. 
e) Aumento da renovação da população economicamente ativa. 
 
QUESTÃO 15 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: A charge, em quatro quadrinhos, intitulada O blogueiro profissional, apresenta o seguinte 
diálogo, entre um homem e uma mulher: 
        Mulher:  - Você está no Orkut? 
        Homem:  - Estou! 
        Mulher:  - E no MSN, no Myspace e Facebook? 
        Homem:  - Em todos! 
        Mulher:  - Até no Twitter? 
        Homem:  - Claro! 
        Mulher:  - Você está em tantos lugares, por isso raramente te vejo no mundo real! 
 
A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 
a) Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 
b) Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 
c) Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 
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d) Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 
_e)_ Concebe a rede de computadores como o espaço mais eficaz para a construção de relações sociais. 
 
QUESTÃO 18 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Cultivo em uma área inclinada por meio de técnica agrícola e geográfica de conservação de 
solos, utilizada em terrenos inclinados, denominada terraceamento, nos locais de curvas de níveis, para corrigir o 
desnível do terreno e impedir o fluxo da água. 
 
Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo 
imediato da técnica agrícola utilizada é 
a) Controlar a erosão laminar. 
b) Preservar as nascentes fluviais. 
_c)_ Diminuir a contaminação química. 
d) Incentivar a produção transgênica. 
e) Implantar a mecanização intensiva. 
 
QUESTÃO 23 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Apresentam-se dois modelos de cadeia produtiva, que expressam os dois processos: 
* Modelo 1: o fornecedor supre o estoque de matéria-prima do fabricante e este gera o estoque de produtos finais para 
a venda ao cliente. 
* Modelo 2: o cliente faz a requisição ao fabricante e este solicita ao fornecedor matéria-prima; o fornecedor entrega a 
matéria-prima ao fabricante e este, então, 
produz e entrega o bem final ao cliente. 
 
Na imagem, estão representados dois modelos de produção. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta 
entre eles em função do seguinte fator: 
a) Origem da matéria-prima. 
b) Qualificação da mão de obra. 
c) Velocidade de processamento. 
d) Necessidade de armazenamento. 
_e)_ Amplitude do mercado consumidor. 
 
QUESTÃO 27 
 
IMAGEM 1 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Quadro intitulado Proclamação da Independência, no qual D. Pedro I, a cavalo, levanta 
triunfalmente seu chapéu, sendo acompanhado por uma multidão eufórica na qual alguns também levantam seus 
chapéus, outros se abraçam e crianças correm ao redor. 
IMAGEM 2 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Foto na qual D. Pedro II, de barbas brancas, sentando e em traje civil, posa para a fotografia. 
 
As imagens, que retratam D. Pedro I e D. Pedro II, procuram transmitir determinadas representações políticas acerca 
dos dois monarcas e seus contextos de atuação. 
A ideia que cada imagem evoca é, respectivamente: 
a) Habilidade militar- riqueza pessoal. 
b) Liderança popular- estabilidade política. 
c) Instabilidade econômica- herança europeia. 
_d)_ Isolamento político- centralização do poder. 
 
QUESTÃO 32 
 
DESCRIÇÃO DAS IMAGENS: Dois mapas registram as seguintes informações: 
* Mapa 1, denominado Distribuição espacial atual da população brasileira, registra a maior ocupação populacional na 
faixa litorânea do Brasil. 
* Mapa 2, denominado Conflitos em terras indígenas, mostra que a maior parte dos conflitos indígenas recentes tem 
ocorrido nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 
 
Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor 
incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas 
se explica pela 
a) Fertilização natural dos solos. 
_b)_ Expansão da fronteira agrícola. 
c) Intensificação da migração de retorno. 
d) Homologação de reservas extrativistas. 
e) Concentração histórica da urbanização. 
 
QUESTÃO 43 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: A charge, intitulada Meta de faminto, apresenta a caricatura de Juscelino Kubitschek (JK), 
elegantemente vestido, conversando com o Jeca, este, descalço, usando um chapéu de palha e trajando roupas 
remendadas. Entre eles ocorre o seguinte diálogo: 
        JK - Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com 
gasolina brasileira. Que mais quer? 
        Jeca - Um prato de feijão brasileiro, seu douto! 
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A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, ao 
a) Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. 
b) Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. 
_c)_ Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. 
d) Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou o salário dos trabalhadores. 
e) Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente ao trabalho para a população local. 
 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÃO 49 
 
O uso das embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental 
gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalo de etileno (PET), cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado 
na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de 
matérias-primas, como o etilenoglicol (1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: A estrutura química apresenta a unidade de repetição do polímero (PET), que é formada por 
um anel benzênico com substituições em duas posições: na posição 1, há um grupo C=O e, na posição 4, há uma 
sequência de átomos, um carbono primário fazendo dupla ligação com um átomo de oxigênio e uma ligação simples com 
outro átomo de oxigênio que, por sua vez, faz sua segunda ligação com o grupo CH2 e este liga-se a outro CH2 que, 
finalmente, liga-se a um átomo de oxigênio. 
 
Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir do PET é a 
a) Solubilização dos objetos. 
b) Combustão dos objetos. 
c) Trituração dos objetos. 
d) Hidrólise dos objetos. 
_e)_ Fusão dos objetos. 
 
QUESTÃO 55 
 
      Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra da fita que possui três polias e um motor. O 
equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra 
possua menor velocidade linear. 
 
      DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Apresenta-se o referido equipamento, que possui um motor e três polias circulares, 
denominadas polia 1, polia 2 e polia 3. Nesse equipamento, a polia 1 tem o seu centro fixado no eixo de rotação do 
motor, de forma que, ao se girar o eixo do motor, faz-se girar a polia 1. As polias 2 e 3 têm seus centros fixados, ambos, 
a um segundo eixo de rotação, de forma a gorarem no mesmo sentido. O raio da polia 1 e menor que o raio da polia 2, 
que por sua vez, é menor que o raio da polia 3. 
      A figura apresenta, também, as duas montagens P e Q. Na montagem P, a correia do equipamento é posicionada 
de forma a ligar a polia 1 à poia 2, enquanto a serra da fita é posicionada na polia 3. Na montagem Q, a correia do 
equipamento é posicionada de forma a ligar a polia 1 à polia 3, enquanto a serra da fita é posicionada na polia 2. 
 
Por qual montagem, o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção? 
a_)_ Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá 
menor frequência. 
b) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um 
ponto periférico. 
c) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor velocidade linear em um 
ponto periférico. 
d) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver menor raio terá 
maior frequência. 
e) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a que tiver maior raio terá 
menor frequência. 
 
QUESTÃO 62 
 
        A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do médico inglês Willian Harvey, 
que fez importantes contribuições para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No 
experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete (A) no braço de um voluntário e esperar alguns vasos 
incharem, pressionava-os em um ponto (H). Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de sangue em direção 
ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia possível após esse processo (H-O). 
       
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: A figura 1 representa o antebraço e parte do braço de uma pessoa envolvido com um 
torniquete (usado em laboratórios de análises clínicas durante o processo de coleta de sangue). A mão encontra-se 
fechada. Algumas veias do antebraço se apresentam mais protuberantes, cheias de sangue, inchadas. 
        Na figura 2, uma segunda pessoa pressiona a pele em um ponto H sobre um vaso inchado e mantém o vaso 
pressionado, arrastando o dedo durante um trecho em direção à área da articulação entre o braço e o antebraço até um 
ponto O, mais próximo ao torniquete, deslocando o sangue me direção à área da articulação. Nesse trecho H-O, a 
protuberância do vaso sanguíneo que sofreu pressão, desaparece (o vaso fica "vazio"). Ao final desse pequeno trecho 
"vazio" e antes da área da articulação, o vaso volta a ficar protuberante até a altura onde o torniquete está colocado. 
 
A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e 
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_a) _Pressão arterial. 
b) Válvulas venosas. 
c) Circulação linfática. 
d) Contração cardíaca. 
e) Transporte de gases. 
 
QUESTÃO 63 
 
        A formação frequente de grandes volumes de pirita (FeS2) em uma variedade de depósitos minerais favorece a 
formação de soluções acidas ferruginosas, conhecidas como "drenagem acida de minas". Esse fenômeno tem sido 
bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no 
ambiente. Em contato com o oxigênio, a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação, de acordo com a equação química: 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Equação química em que se apresentam: 
Os reagentes 4 FeS2 (sólido) + 15 O2 (gasoso) +2 H2O (líquido) formam os produtos 2 Fe2(SO4)3 (aquoso) + 2 H2SO4 
(aquoso) 
 
Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substancia mais recomendada a ser adicionada 
ao meio é o 
a) Sulfeto de sódio. 
b) Cloreto de amônio. 
c) Dióxido de enxofre. 
_d)_ Dióxido de carbono. 
e) Carbonato de cálcio. 
 
QUESTÃO 71 
 
Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais empregado. Esse método 
consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações 
das reações químicas envolvidas são: 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: Equação química 1: Os reagentes Cl2 (gasoso) + 2 H2O (líquido) estão em equilíbrio com 
os produtos HClO (aquoso) + H3O+ (aquoso) + Cl- (aquoso). 
      Equação química 2: Os reagentes HClO (aquoso) + H2O (líquido) estão em equilíbrio com os produtos H3O+ 
(aquoso) + ClO- (aquoso). 
      O valor do pKa do equilíbrio representado na equação química 2 é de 7,53. O pKa é definido como -log Ka. 
 
A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes 
superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se 
ioniza. Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar próximo de 
_a) _0 
b) 5 
c) 7 
d) 9 
e) 14 
 
QUESTÃO 76 
        Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os 
quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura podem ser observadas as proporções de algumas 
organelas presentes no citoplasma de cada linhagem. 
 
DESCRIÇÃO DA IMAGEM: A figura compara o perfil celular das linhagens I, II, III, IV e V de microalgas, em termos de 
quantidade das seguintes organelas celulares: núcleo, reticulo endoplasmático, complexo golgiense e mitocôndrias. A 
quantidade percentual de organelas presentes no citoplasma de cada linhagem de microalgas é: 
* Linhagem I - núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 20, complexo golgiense: 50 e mitocôndrias: 10. 
* Linhagem II - núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 35, complexo golgiense:40 e mitocôndrias: 5. 
* Linhagem III - núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 15, complexo golgiense 35 e mitocôndrias: 30. 
* Linhagem IV - núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 40, complexo golgiense: 20 e mitocôndrias: 20. 
* Linhagem V - núcleo: 20, reticulo endoplasmático: 35, complexo golgiense: 15 e mitocôndrias: 30. 
 
Qual a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? 
a) I 
b) II 
c) III 
_d)_ IV 
e) V 


