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RESUMO 

 

SANTOS, Renata Gonçalves dos. A visão do sentido e o sentido da visão na educação 

inclusiva: dinamizando o gênero discursivo conto em uma sala de aula de língua espanhola. 

2019. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso Especialização em Educação Linguística e 

Práticas Docentes em Espanhol – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Esta monografia busca promover uma reflexão sobre a educação inclusiva, em especial, a dos 

deficientes visuais (DVs) a partir da elaboração de duas dinâmicas de compreensão leitora 

com o gênero discursivo conto em língua espanhola. A pesquisa foi aplicada em um grupo de 

alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental da Educação Básica, do Colégio Pedro II, 

Campus Tijuca II. Teve como objetivo perceber como esses alunos lidam com a questão da 

inclusão social dos DVs em seu ambiente escolar. Para tanto, elaboramos e aplicamos duas 

dinâmicas de compreensão leitora, com a finalidade de trabalhar a leitura por meio do gênero 

discursivo conto, também sob a ótica do deficiente visual. Tomamos como embasamento 

teórico os apontamentos de Kleiman (2001, 2014) no que tange ao conceito de leitura; como 

subsídio ao conceito de gênero discursivo, apoiamo-nos em Bakhtin (2003). Para discorrer 

sobre a educação inclusiva, valemo-nos da Declaração de Salamanca (1994), da contribuição 

teórica de Masini (1993) e de Campos, Sá e Silva (2007). Igualmente, ancoramo-nos nos 

documentos de bases educacionais PCN-EF de língua estrangeira (1998) e os PCN (1998) 

direcionados à educação inclusiva. Com o trabalho realizado, constatamos a produtividade na 

elaboração de atividades que discutam questões sobre a educação inclusiva e ratificamos, 

ainda, a necessidade de que essas temáticas sejam debatidas e trabalhadas nas salas de aula de 

toda a Educação Básica, sobretudo nas aulas de língua estrangeira. 

 

 

 Palavras-chave: Educação inclusiva. Ensino-aprendizagem de espanhol. Dinâmicas de 

compreensão leitora. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SANTOS, Renata Gonçalves dos. The vision of meaning and the sense of vision in 

inclusive education: streamlining the discursive genre tale in a Spanish-speaking 

classroom. 2019. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso Especialização em Educação 

Linguística e Práticas Docentes em Espanhol – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

This monograph seeks to promote a reflection on inclusive education, especially the 

visually impaired (DVs), based on the elaboration of two reading comprehension 

dynamics with the discursive genre in the Spanish language. The research was applied 

in a group of seventh-year primary school students of the Pedro II College, Campus 

Tijuca II. It aimed to understand how these students deal with the issue of social 

inclusion of DVs in their school environment. For that, we elaborate and apply two 

dynamics of reading comprehension, with the purpose of working the reading through 

the discursive genre, also under the optics of the visually impaired. We take as 

theoretical basis the notes of Kleiman (2001, 2014) regarding the concept of reading; as 

a subsidy to the concept of discursive gender, we rely on Bakhtin (2003). To discuss 

inclusive education, we use the Salamanca Declaration (1994), the theoretical 

contribution of Masini (1993) and Campos, Sá e Silva (2007). Likewise, we are 

anchored in the documents of educational bases PCN-EF of foreign language (1998) 

and the PCN (1998) directed to the inclusive education. With the work done, we 

verified the productivity in the elaboration of activities that discuss issues about 

inclusive education, and we also ratify the need for these themes to be debated and 

worked in the classrooms of all Basic Education, especially in foreign language classes . 

 

 

Keywords: Inclusive education. Teaching and learning Spanish. Reading 

comprehension dynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMEN  

 

 

SANTOS, Renata Gonçalves dos. La visión del sentido y el sentido de la visión en la 

educación inclusiva: dinamizando el género discursivo cuento en las clases de lengua 

española. 2019. 56f. Trabalho de Conclusão de Curso Educação Linguística e Práticas 

Docentes em Espanhol – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

 

Esta monografía busca promover una reflexión sobre la educación inclusiva, en 

especial, la de los deficientes visuales (DVs) a partir de la elaboración de dos dinámicas 

de comprensión lectora con el género discursivo cuento en lengua española. La 

investigación fue aplicada en un grupo de alumnos del séptimo año de la Enseñanza 

Fundamental de la Educación Básica, del Colegio Pedro II, Campus Tijuca II. Se tuvo 

como objetivo percibir cómo estos alumnos se ocupan de la inclusión social de los DV 

en su ambiente escolar. Para ello, elaboramos y aplicamos dos dinámicas de 

comprensión lectora, con la finalidad de trabajar la lectura por medio del género 

discursivo cuento, también bajo la óptica del deficiente visual. Tomamos como base 

teórica los apuntes de Kleiman (2001, 2014) en lo que se refiere al concepto de lectura; 

como subsidio al concepto de género discursivo, nos apoyamos en Bakhtin (2003). Para 

discurrir sobre la educación inclusiva, nos valemos de la Declaración de Salamanca 

(1994), de la contribución teórica de Masini (1993) y de Campos, Sá e Silva (2007). 

Igualmente, nos anclamos en los documentos de bases educativas PCN-EF de lengua 

extranjera (1998) y los PCN (1998) dirigidos a la educación inclusiva. Con el trabajo 

realizado, constatamos la productividad en la elaboración de actividades que discutan 

cuestiones sobre la educación inclusiva y ratificamos, además, la necesidad de que esas 

temáticas sean debatidas y trabajadas en las aulas de toda la Educación Básica, sobre 

todo en las clases de lengua extranjera. 

 

 

 

 Palabras clave: Educación inclusiva. Enseñanza-aprendizaje de español. Dinámicas de 

comprensión lectora. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O anseio de alcançar a “educação para todos” continua sendo um grande desafio 

nos dias atuais em nosso país, uma vez que a realidade ainda aponta a existência de uma 

parcela de alunos que continuam excluídos de nosso sistema educacional e, portanto, 

sem acesso à escolarização. Apesar de já haver um empenho para a universalização do 

ensino, ainda há muitos obstáculos que precisamos enfrentar para que possamos dizer 

que a educação em nosso país é, de fato, para todos.  

Nessas circunstâncias, este trabalho advém de minhas vivências nas escolas e 

universidades pelas quais passei como deficiente visual e, sobretudo, pela pós-

graduação aqui realizada. Na escola especializada que frequentei, tive a percepção da 

pouca utilização de gêneros discursivos em sala de aula, além do raro emprego do texto 

não verbal como objeto de leitura. Porém, se a escola me levou a esse estranhamento, 

posso dizer que essa inquietação foi se tornando um hábito até que eu ingressasse nesta 

pós-graduação. De igual maneira, o acesso ao sistema Braille na alfabetização e ao 

longo do ensino fundamental foi sendo substituído por computadores durante os 

segmentos posteriores e me ampliou a acessibilidade aos demais gêneros, bem como ao 

ensino de línguas estrangeiras, tais como o inglês e o espanhol.  

O presente trabalho busca, desse modo, refletir sobre o ensino-aprendizagem da 

língua espanhola em turmas inclusivas, a partir da elaboração de duas dinâmicas com o 

gênero discursivo conto e sua aplicação em um grupo de alunos do sétimo ano do 

ensino fundamental do Colégio Pedro II, do Campus Tijuca II, do qual a orientadora 

desta pesquisa é professora regente. A série escolhida justifica-se pelo fato de os alunos 

estarem também estudando o gênero discursivo conto nas aulas de língua portuguesa. 

Assim, as dinâmicas, além de trabalharem a estrutura composicional do referido gênero, 

visaram promover uma reflexão sobre a inclusão escolar dos deficientes visuais 

(doravante DVs).  

É importante aclarar que esta pesquisa não foi realizada em uma turma de alunos 

que possuíam algum tipo de deficiência visual, porque nossa finalidade maior era 

promover uma reflexão entre os alunos videntes sobre a importância da inclusão social 

ao fazer com que se percebessem no lugar do outro. Assim, os alunos poderiam dar-se 

conta das possibilidades de se realizar uma tarefa de tal modo que alunos – videntes e 

não videntes – pudessem ser contemplados com o conteúdo desenvolvido na aula de 

espanhol.  
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Como objetivo geral, buscamos sensibilizar os alunos a respeito da importância 

de uma educação inclusiva e almejamos averiguar a compreensão e a percepção do 

gênero discursivo conto perante a simulação, em sala de aula, da ótica de um público 

discente não vidente. Como objetivo específico, propusemos uma série de 

procedimentos didáticos para o trabalho docente com o gênero discursivo conto em 

aulas de espanhol como língua estrangeira. 

A presente monografia encontra-se organizada da seguinte maneira. A partir 

desta seção introdutória, encontram-se, na sequência, os objetivos gerais e específicos 

deste trabalho, acompanhados de sua justificativa. Em Educação Inclusiva e Deficiência 

Visual, elaboramos um breve apanhado sobre a educação inclusiva no Brasil, 

mencionando a origem das escolas especializadas em DVs e os objetivos da Declaração 

de Salamanca (ESPANHA, 1994). Conceituamos, ainda neste capítulo, a escola 

inclusiva, distinguindo os grupos de deficientes visuais e suas principais características. 

Apoiamo-nos em Masini (1993) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações 

curriculares e estratégias para a educação de alunos com necessidades educacionais 

especiais (BRASIL, 1998a) para discorrer sobre os DVs.  

Em seguida, no capítulo intitulado E por que trabalhar leitura com DVs?, 

abordamos a importância da habilidade leitora para os discentes e apoiamo-nos no 

conceito de leitura adotado por Kleiman (2001; 2014), nos pressupostos teóricos de 

Bakhtin (2003), no que diz respeito ao conceito de gêneros discursivos, e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira – PCN-EF (BRASIL, 1998b), 

que apontam a leitura como uma habilidade imprescindível à vida sociocultural que, 

assim vista, pode transformar o indivíduo. 

Em Os procedimentos metodológicos, buscamos descrever o tipo de pesquisa e 

as dinâmicas que integram este trabalho. Nas subseções deste capítulo, apresentamos as 

dinâmicas, sendo a primeira intitulada ¿Y si me enitendes mejor al leer como yo? e a 

segunda, ¿Nos tocó el cuento?, nas quais elucidamos as tarefas realizadas em sala de 

aula. Já o capítulo Apresentação e discussão de dados trouxe à tona as discussões que 

tivemos durante a realização das práticas didáticas aplicadas, relacionando-as com a 

percepção dos discentes. 

Em Considerações finais, retomamos nossa pesquisa e buscamos verificar se 

conseguimos alcançar nossos objetivos iniciais. Consideramos, para tanto, a reflexão 

dos alunos como parte importante para o sucesso deste trabalho. Por fim, seguem as 
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Referências e, em anexo, o conto El Murciélago, de Eduardo Galeano, e as imagens das 

maquetes e dos tabuleiros para as dinâmicas realizadas em sala de aula. 
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2 OBJETIVOS 

 

Nesta seção são especificados os objetivos geral e específicos deste trabalho, 

considerando sua aplicabilidade em um contexto específico do Ensino Básico, quer seja, 

o ensino de língua espanhola no segundo segmento do Ensino Fundamental. 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Promover uma reflexão sobre a educação inclusiva, sobretudo a dos deficientes 

visuais (DVs) nas aulas de espanhol da Educação Básica. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Elaborar dinâmicas que levem os alunos a perceber um dos meios pelos quais o 

deficiente visual pode fazer uma leitura. 

 

Organizar, por meio das dinâmicas, uma atividade de compreensão leitora em 

língua espanhola a partir do gênero discursivo conto para um grupo de alunos do sétimo 

ano do Ensino Fundamental. 

 

Planejar as dinâmicas de tal modo que conduzam os alunos a refletirem sobre a 

educação inclusiva, em especial a dos deficientes visuais.  

 

Constatar se os alunos apreenderam a importância da educação inclusiva e o 

papel colaborativo de cada um no que diz respeito a uma educação para a formação 

cidadã.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a importância da leitura em sala de aula, em especial na educação 

Básica, segmento envolvido nos objetivos deste curso de pós-graduação, verificamos 

que os documentos de bases educacionais direcionados ao Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998b) indicam a importância de práticas voltadas para a habilidade leitora. 

Contudo, nem sempre os materiais didáticos estão adaptados para o público de baixa 

visão e/ou não videntes.  

Sendo assim, além da acessibilidade em si mesma, ao trabalhar com a leitura, 

vemos que muitos gêneros são usuais em aula, tais como tiras, charges e contos. Tais 

gêneros são os mais trabalhados no Ensino Fundamental e Médio, dadas as suas 

riquezas linguísticas, semânticas e sintáticas. No entanto, os textos são recepcionados de 

maneira distinta para o grupo de aprendizes não videntes, uma vez que muitos não 

contam com o suporte visual ou pelo menos uma lembrança de organização de imagens 

representativas da sociedade. Dessa maneira, acreditamos ser de grande valor 

acadêmico o estudo da habilidade leitora e dos gêneros discursivos com foco nos 

receptores não videntes, ainda não contemplados amplamente na prática da Educação 

Básica. 

Inserida no curso de especialização em Educação Linguística e Práticas 

Docentes em Espanhol, ex-aluna de escolas especializadas e regular, alfabetizada pelo 

sistema Braille desde os sete anos, busco também agregar a este trabalho percepções 

vivenciadas por mim dentro de sala de aula em relação à acessibilidade e a limitações 

dos DVs. Durante minha formação escolar, o fato de ter acesso limitado a determinados 

gêneros, me instigou a querer conhecê-los.  

O computador veio a contribuir, no Ensino Médio, na Universidade e na Pós-

graduação, com o acesso à leitura de textos não verbais e de contos em línguas 

estrangeiras. Esse acesso não se deu pelo Braille porque muitas vezes as obras não são 

transcritas, o que dificulta o trabalho em sala de aula, principalmente em turmas 

inclusivas. Por isso, urge a necessidade de atividades didáticas que preencham essas 

lacunas e que viabilizem o acesso às demais obras que não estejam transcritas em 

Braille. A título de exemplificação, certa vez, durante a graduação, vivenciei uma 

situação em que a professora levou para sala de aula tirinhas com sentido ambíguo em 

um desenho.  A interpretação exigiu minha imaginação e evidenciou a necessidade de 
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perceber o desenho de forma concreta, pois da mesma forma que os videntes precisam 

visualizar, os deficientes necessitam usar a imaginação e o tato. 

Em vista disso, é preciso pensar atividades didáticas que contribuam com essa 

forma de acesso à leitura. Pensando nisso, escolhemos o gênero discursivo conto em 

língua espanhola, a fim de que alunos-videntes se colocassem no lugar de não-videntes 

para que pudessem refletir e avaliar os resultados de sua apreensão e compreensão do 

conteúdo organizacional do texto por intermédio da leitura e das atividades sugeridas e, 

assim, ponderar sobre a importância da educação inclusiva. 

As experiências pelas quais passei em escolas especializadas me levam a crer 

que o ensino-aprendizado de línguas, por meio da compreensão leitora e, 

consequentemente, do estudo dos gêneros discursivos, pode ampliar o conhecimento de 

mundo dos alunos DVs e levá-los a ter acesso aos demais gêneros. Para isso, é 

importante que todos os alunos entendam e também percebam a importância de se ter 

uma escola que seja inclusiva, na qual todos possam se sentir igualmente inseridos.  

Ressalto que as duas dinâmicas foram pensadas em momentos distintos. A 

primeira, leitura pelo tato, foi elaborada em diálogo com a pós-graduação, durante as 

orientações, haja vista a necessidade de possibilitar a leitura através do tato, sentido 

importante para os DVs. A segunda, o bingo diferencial, teve origem na UERJ com uma 

equipe de bolsistas da qual fiz parte e, nela, participávamos de uma oficina chamada Los 

sentidos. Nesta oficina, surgiu a ideia de organizar e trabalhar com jogos, mas não 

tivemos a oportunidade de aplicá-los. Agora, julgo importante a tentativa de dar 

continuidade a este trabalho desenvolvendo outras dinâmicas. 
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4     EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

A história da educação inclusiva não é tão recente em nosso país. Entretanto, ao 

estudá-la, observamos que ela passa por transformações de acordo com o pensamento 

social vigente. Se nos voltarmos para a escola do passado, por exemplo, nos damos 

conta de que ela não era pensada para todos. Em consequência, os alunos que não se 

encaixavam dentro do “modelo” esperado eram excluídos do ambiente escolar e 

encaminhados para a educação especial.  A educação inclusiva, atualmente, ainda 

encontra obstáculos em nossas escolas, uma vez que há divergências na forma como a 

ela é entendida, impossibilitando, muitas vezes, que práticas e políticas inclusivas se 

ampliem. 

A educação especial surgiu com o intuito de atender a uma parcela excluída da 

população, a fim de que esses alunos fossem atendidos em espaços específicos de 

acordo com a deficiência que portavam. No Brasil, a partir da segunda metade do século 

XIX começaram a surgir escolas especializadas para atender as demandas dessa parcela 

da população. Foi o caso do Instituto Benjamin Constant (1854) voltado para o 

atendimento dos DVs que passou a existir do sonho do adolescente cego José Álvares 

de Azevedo que, em 1850, iniciou uma luta no Brasil em prol das pessoas destinadas à 

exclusão social pelo fato de não enxergarem.  

Conforme dados extraídos do site do Instituto Benjamin Constant -IBC, o 

referido adolescente foi conduzido à França, aos 10 anos de idade, para estudar na única 

instituição especializada no ensino de cegos do mundo – o Real Instituto dos Meninos 

Cegos de Paris, na qual conheceu o Sistema Braille de leitura, criado pelo educador 

francês Louis Braille, em 1825. Ao retornar ao Brasil, difundiu o Braille e lutou pela 

criação de uma escola nos mesmos moldes daquela em que ele havia estudado na 

França. Ensinou outros cegos a ler e escrever, tornando-se o pioneiro na introdução do 

Sistema Braille no Brasil e o primeiro cego a exercer a função de professor no país.  

Em consequência de sua luta, no dia 17 de setembro de 1854 foi inaugurada, na 

Rua do Lazareto, nº 3, do bairro da Gamboa, Rio de Janeiro , a instituição precursora na 

educação especial da América Latina: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Dez 

anos depois, o Instituto foi transferido para o número 17 da Praça da Aclamação, o atual 

Campo de Santana. Com a chegada da República, a escola passou a se chamar Instituto 

dos Meninos Cegos e, posteriormente, Instituto Nacional dos Cegos. 
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Com o aumento do número de alunos, vindos também de outros estados 

brasileiros, a instituição foi transferida para o prédio situado na Praia Vermelha, de 

acordo com o site do IBC, no dia 26 de fevereiro de 1891, poucos meses antes do 

decreto que mudou novamente o nome da instituição para Instituto Benjamin Constant, 

que permanece até hoje. Em setembro de 1945, a instituição criou seu curso ginasial, 

sendo equiparado ao do Colégio Pedro II em junho de 1946. Com isso, abriram-se as 

portas das escolas secundárias e universidades aos alunos cegos que saíam do IBC aptos 

a prosseguir nos estudos e para a vida.
1
 

A educação inclusiva foi abraçada pelos países membros da Organização das 

Nações Unidas – ONU, a partir da Declaração de Salamanca (ESPANHA, 1994) sobre 

Princípios, Política e Práticas na Área das Necessidades Especiais. Esse documento foi 

elaborado durante a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais na 

cidade de Salamanca (Espanha) em 1994 e teve o objetivo de estabelecer diretrizes para 

a formulação de políticas públicas voltadas para a inclusão e acesso de pessoas com 

necessidades especiais nos sistemas educacionais, estimulando a educação inclusiva em 

escolas regulares como meio de combater atitudes discriminatórias. Proclama o 

documento que 

 toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser 

dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem, 

 toda criança possui características, interesses, habilidades e 

necessidades de aprendizagem que são únicas, 

 sistemas educacionais deveriam ser designados e programas 

educacionais deveriam ser implementados no sentido de se 

levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades, 

 aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter 

acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de 

uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 

necessidades,  

 escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva 

constituem os meios mais eficazes de combater atitudes 

discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 

para todos; além disso, tais escolas provêem (sic) uma 

educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o 

sistema educacional (ESPANHA, 1994, p, 1). 

 

 Desse modo, a educação inclusiva vem sendo implementada como Política 

Nacional de Educação Especial, desde os anos 90, com o objetivo de democratizar a 

                                            
1
 Dados sobre o IBC foram extraídos de: http://www.ibc.gov.br/o-ibc Acesso em : 12/03/2019. 

http://www.ibc.gov.br/o-ibc
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educação, considerando ser o acesso ao ensino público de qualidade e o exercício da 

cidadania um direito de todos, conforme mencionado na Constituição de 1988. Esta 

deliberação foi também ratificada na Lei Nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 em seu 

Artigo 2º: 

Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras 

de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos 

direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência 

social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que 

decorrentes da Constituição e das leis, propiciem o seu bem-estar 

pessoal, social e econômico (BRASIL, 1989).  
 
 

Acreditamos, igualmente, que transformações que dizem respeito aos 

procedimentos didáticos realizados para esse público em especial possam contribuir 

para o aprendizado de todos, indistintamente, pois ao concebermos um planejamento 

inclusivo em que o ensino-aprendizagem esteja articulado com as necessidades 

inerentes ao grupo como um todo, os obstáculos podem ser mais facilmente vencidos 

com a cooperação de todas as partes.  

Na Declaração de Salamanca (ESPANHA, 1994, p. 5), ao se pensar sobre a 

educação inclusiva e sobre suas orientações, tem-se como prerrogativa que o  

[p]rincípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 

crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas 

possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às 

necessidades diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e 

ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a 

todos através de um currículo apropriado, arranjos organizacionais, 

estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. 

Na verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio 

proporcional ao contínuo de necessidades especiais encontradas 

dentro da escola. 

 

No caso da presente pesquisa, abordamos a deficiência visual e, antes de fazer 

referência a quaisquer dados, entendemos ser importante assinalar que, para fins 

didáticos, os portadores de deficiência visual são divididos em dois grupos: cegos e 

portadores de visão subnormal. Conde, professor do Instituto Benjamin Constant, 

ressalva que 

[u]ma pessoa é considerada cega se corresponde a um dos critérios 

seguintes: a visão corrigida do melhor dos seus olhos é de 20/200 ou 

menos, isto é, se ela pode ver a 20 pés (6 metros) o que uma pessoa de 

visão normal pode ver a 200 pés (60 metros), ou se o diâmetro mais 

largo do seu campo visual subentende um arco não maior de 20°, 

ainda que sua acuidade visual nesse estreito campo possa ser superior 

a 20/200. Esse campo visual restrito é muitas vezes chamado "visão 
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em túnel" ou "em ponta de alfinete", e a essas definições chamam 

alguns "cegueira legal" ou "cegueira econômica". Nesse contexto, 

caracteriza-se como portador de visão subnormal ou baixa visão 

aquele que possui acuidade visual de 6/60 e 18/60 (escala métrica) 

e/ou um campo visual entre 20° e 50°. Pedagogicamente, define-se 

como cego àquele que, mesmo possuindo visão subnormal, necessita 

de instrução em Braille (sistema de escrita por pontos em relevo) e 

como portador de visão subnormal aquele que lê tipos impressos 

ampliados ou com o auxílio de potentes recursos ópticos
2
. 

 

Em vista disso, a presente pesquisa, ao preparar as dinâmicas para serem 

realizadas em sala de aula, se preocupou em realizar a divisão das tarefas em dois 

grupos de alunos: uma parte vendada e a outra não, para que pudessem se colocar na 

condição de deficientes visuais e perceber-se no lugar do outro com o objetivo de 

(re)pensar sobre atitudes advindas, muitas vezes, do próprio cotidiano dos alunos. 

O artigo A educação do portador de deficiência visual - as perspectivas do 

vidente e do não vidente, escrito por Masini em 1993, também faz referência às 

perspectivas do vidente e do não vidente de acordo com a American Foundation for the 

Blind, na qual se considera que a criança cega é aquela  

 

cuja perda de visão indica que pode e deve funcionar em seu programa 

educacional, principalmente através do uso do sistema Braille, de 

aparelhos de áudio e de equipamento especial, necessário para que 

alcance seus objetivos educacionais com eficácia, sem o uso da visão 

residual. Portadora de visão subnormal, a que conserva visão limitada, 

porém útil na aquisição da educação, mas cuja deficiência visual, 

depois de tratamento necessário, ou correção, ou ambos, reduz o 

progresso escolar em extensão tal que necessita de recursos educativos 

(apud Masini, 1993, p. 62). 

 

Ainda no referido artigo, Masini (p. 62) comenta que essa definição volta-se 

para as possibilidades do aluno, uma vez que ao invés de estabelecer precocemente uma 

delimitação numérica e rígida de seu potencial, focaliza-o primeiramente naquilo que 

sabe e pode fazer e, posteriormente, naqueles que são seus limites. De acordo com 

Masini (1993, p. 62), de maneira implícita, aponta-se, desse modo, a “importância de 

conhecer a criança na sua totalidade, voltando-se antes para o que ela tem em comum 

com as demais crianças, para depois focalizar as diferenças existentes entre elas” . 

Avaliamos ser necessário pensar sobre esse aspecto, pois muitas vezes, 

professores se detêm nas limitações dos discentes com necessidades educacionais 

                                            
2
 Disponível em: 

http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/AREAS_ESPECIAIS/CEGUEIRA_E_BAIXA_VISAO/ARTIG

OS/Def-de-cegueira-e-baixa-viso.pdf Acesso em 12/03/2019. 

http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/AREAS_ESPECIAIS/CEGUEIRA_E_BAIXA_VISAO/ARTIGOS/Def-de-cegueira-e-baixa-viso.pdf
http://www.ibc.gov.br/images/conteudo/AREAS_ESPECIAIS/CEGUEIRA_E_BAIXA_VISAO/ARTIGOS/Def-de-cegueira-e-baixa-viso.pdf
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específicas, ao invés de considerarem as destrezas que tornariam mais eficazes o 

processo de ensino-aprendizagem. É preciso refletir que, conforme trata a Declaração de 

Salamanca 1994 (ESPANHA, p. 1), “toda criança possui características, interesses, 

habilidades e necessidades de aprendizagem que são únicas”. Levando em consideração 

as características desses indivíduos, as práticas que corroboraram para a construção 

desta pesquisa foram planejadas minuciosamente desde as confecções dos materiais às 

aplicações pela professora pesquisadora. 

De igual maneira, estamos de acordo com os conceitos de Masini (1993, p. 67-

68) quando assevera que  

 

[p]ara a orientação de um aluno, para deixá-lo nascer e se revelar em 

sua própria forma de ser, o professor precisa estar atento à maneira 

que a criança percebe e explora o que a cerca, organiza o que 

apreende, e comunica-se com os outros e com o meio que a cerca; é a 

maneira que ele, professor, lida com tudo que o aluno manifesta. Isto é 

essencial para a reflexão do educador, quando se fala de orientação do 

DV; implica que ele examine se seu trabalho com a criança está 

levando em conta o ponto que a diferencia das demais; ou pelo 

contrário, desconsidera as características próprias de DV e trabalha 

com ela a partir de referencial visual.  

 

Sabemos, no entanto, que em nossa prática cotidiana, não é uma tarefa simples 

pois, conforme assevera Masini, o educador, em sua maioria, nasceu em e pertence a 

uma cultura construída e adquirida por meio da visão. De tal modo, constatamos que 

quase todo nosso conhecimento é obtido por meio de imagens. Assim sendo, neste 

trabalho, buscamos utilizar o emprego de recursos que trabalhassem a leitura de 

imagens como possibilidade de se desenvolver uma atividade de compreensão leitora, 

contando com o auxílio da professora-regente para que a leitura inicial do conto fosse 

realizada em voz alta. 

Masini (1993), articula ainda que as difuldades poderiam ser minimizadas se a 

comunidade escolar tivesse acesso à maneira pela qual o DV se percebe e se relaciona, a 

fim de apreender que, nesse contexto, essa criança tem muitos pontos semelhantes com 

as demais. Nesse intuito, o autor dá alguns exemplos que podem auxiliar a prevenir 

problemas causados pela cegueira, tais como buscar as vias de comunicação que a 

criança tem com o mundo, respeitar o tempo que a criança DV necessita para explorar o 

mundo, substituindo a coordenação visuomotora pela audiomotora. A falta de estímulos 

visuais faz com que os significados atribuídos através dos sons se deem muito mais 
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lentamente, necessitando serem acompanhados pelo toque, ou serem produzidos pela 

própria criança (MASINI, 1993, p. 68-69). 

Sabendo que o tato é um sentido fundamental para os DVs, e a visão, um sentido 

fundamental para os videntes, buscou-se organizar, para o desenvolvimento desse 

trabalho, maquetes que representassem um conto, com o intuito de este adquirisse 

formas concretas de maneira que o conhecimento se distanciasse da abstração para os 

deficientes visuais. 

A Declaração de Salamanca elaborada em 1994 já reforçava, em seu Art. 7, que 

o princípio fundamental da escola inclusiva é o de que “todas as crianças devem 

aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que elas possam ter” (ESPANHA, 1994, p. 5). Escolas inclusivas precisam 

reconhecer e responder às necessidades de seus alunos, contemporizando os ritmos de 

aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade por meio de um currículo 

adequado e de uma coparticipação da comunidade escolar. 

É importante frisar que o excesso de proteção, segundo Masini (1993), pode 

prejudicar o desenvolvimento desse aluno, no entanto, o espaço precisa estar organizado 

de forma que o DV se movimente e explore, sem deparar-se com situações 

desagradáveis e frustrantes como, por exemplo, chocar-se com móveis, ou derrubar 

objetos, fora do lugar. Contudo, há dificuldades que fazem parte do aprendizado e o DV 

precisa passar por riscos e enfrentá-los, para adquirir segurança e autonomia. A escola 

exerce um papel importante nesse momento e os demais alunos podem ajudá-los nessa 

empreitada. 

O professor precisa estar ciente de que a deficiência visual constitui uma 

privação de estímulos e de informações do meio ambiente. Portanto, a preocupação do 

educador, segundo Masini (1993), deve ser de encontrar os caminhos para que o DV 

amplie sua relação com o mundo que o cerca: de um lado, expandindo sua percepção e 

compreensão dos conhecimentos; de outro, intensificando suas afinidades e 

comunicação com os que o cercam. 

Sá, Campos e Silva (2007, p. 16) asseveram que  

 

[c]ada pessoa desenvolve processos particulares de codificação que 

formam imagens mentais. A habilidade para compreender, interpretar 

e assimilar a informação será ampliada de acordo com a pluralidade 

das experiências, a variedade e qualidade do material, a clareza, a 

simplicidade e a forma como o comportamento exploratório é 

estimulado e desenvolvido. 
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Para o desenvolvimento deste trabalho e, de acordo com a disposição dos 

elementos contidos nas maquetes, estimularam-se respostas orais de ambos os grupos 

com a mediação da professora-pesquisadora, a qual buscou compreender até que ponto 

os participantes apresentavam conhecimento da estrutura do gênero utilizado e de que 

maneira as situações apresentadas faziam sentido em sua interpretação e associação.  

Aprender é, desse modo, percebido como a capacidade de receber, elaborar, 

organizar novas informações e, a partir desse conhecimento, agir de forma diferente ao 

que se fazia antes. Aprende-se numa relação com o outro e/ou com as coisas ao seu 

redor. Ainda de acordo com as autoras supracitadas  

 

para que o aprendizado seja completo e significativo é importante 

possibilitar a coleta de informação por meio dos sentidos 

remanescentes. A audição, o tato, o paladar e o olfato são importantes 

canais ou porta de entrada de dados e informações que serão levados 

ao cérebro. Lembramos que se torna necessário criar um ambiente que 

privilegia a convivência e a interação com diversos meios de acesso à 

leitura, à escrita e aos conteúdos escolares em geral (2007, p. 21). 

 

 

Desse modo, acreditamos que, para que os DVs possam exercer de forma 

independente suas atividades diárias, é necessário que possam explorar seu entorno e 

entrar em contato com os objetos, outras pessoas e situações. Mas acreditamos ser 

necessário também que os outros alunos podem participar e entender esse processo para 

que todos possam caminhar juntos em uma mesma direção.  

Sá, Campos e Silva (2007, p. 21) explanam ainda que  

 

a linguagem amplia o desenvolvimento cognitivo porque favorece o 

relacionamento e proporciona os meios de controle do que está fora de 

alcance pela falta da visão. Trata-se de uma atividade complexa que 

engloba a comunicação e as representações, sendo um valioso 

instrumento de interação com o meio físico e social. O aprimoramento 

e a aplicação das linguagens oral e escrita manifestam-se nas 

habilidades de falar e ouvir, ler e escrever. É tarefa do educador 

observar como os alunos se relacionam com os seus colegas e com os 

adultos e verificar a qualidade da experiência comunicativa nas 

diversas situações de aprendizagem. 

 

 

Retomando os PCN (BRASIL, 1998a, p. 28) no que tange a educação inclusiva, 

observamos que o documento alerta que: 

  



22 
 

 

O direito da pessoa à educação é resguardado pela política nacional de 

educação independentemente de gênero, etnia, idade ou classe social. 

O acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica apropriação 

do saber e das oportunidades educacionais oferecidas à totalidade dos 

alunos com vistas a atingir as finalidades da educação, a despeito da 

diversidade na população escolar. 

 

Com base no exposto, optamos por desenvolver, nesta pesquisa, como já 

mencionado, dinâmicas de compreensão leitora a partir do gênero discursivo conto. 

Desse modo, no próximo capítulo discorremos sobre a habilidade leitora e conceito de 

gêneros discursivos.  
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5  E POR QUE TRABALHAR A LEITURA COM DVs?  

 

A leitura é uma das habilidades recomendadas pelos documentos de bases 

educacionais e, consequentemente, torna-se fundamental que ela seja exercitada no 

espaço escolar, uma vez que, a partir da leitura, o aluno pode compreender melhor a 

realidade na qual está inserido. Este fato, de igual maneira, pode levá-lo a refletir sobre 

os diversos episódios ocorridos no mundo, fazendo com que ele obtenha importantes 

conclusões sobre a sociedade e os aspectos que a compõem.  

A leitura amplia e diversifica a visão de mundo dos alunos e acaba sendo uma 

forma de inclusão social.  Desse modo, acreditamos ser possível que se coloquem no 

lugar do outro e reconheçam que ainda é preciso que façamos mais sobre a educação 

inclusiva. 

Além disso, a leitura de um conto, teve como intuito possibilitar o contato direto 

com elementos presentes nesse gênero discursivo, proporcionando uma assimilação 

imediata para o processo de construção da leitura, levando-os a perceber que essa leitura 

também é viável para aqueles que que possuem uma deficiência visual. 

O trabalho teve como alicerce as teorias de Kleiman sobre o conceito de leitura 

(2001; 2014), os pressupostos teóricos defendidos por Bakhtin (2003), no que diz 

respeito ao conceito de gêneros discursivos, e os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

língua estrangeira – PCN-EF (BRASIL, 1998), que apontam a leitura como uma 

habilidade imprescindível à vida sociocultural que, assim vista, pode transformar o 

indivíduo. Por isso, a escola precisa auxiliar o aluno a buscar na leitura uma 

compreensão do mundo em que se encontra para transformá-lo. Entender que todos 

podem desenvolver a habilidade leitora e têm o direito de utilizá-la é uma tarefa que 

envolve professores e alunos no que tange ao respeito às diferenças. 

Kleiman (2001, p. 13), com relação à habilidade leitora, afirma que o processo 

de ler é complexo. Como em outras tarefas cognitivas, aplicar algum conhecimento a 

uma situação nova suscita o engajamento de muitos outros fatores, tais como a 

percepção, a atenção e a memória, que são essenciais para que o entendimento do texto. 

 Nesse intuito, ao realizar um trabalho com a leitura que envolve também alunos 

DVs precisamos nos assegurar de que todos esses fatores estejam pensados de forma 

conjunta a fim de que possam atender às necessidades específicas da turma como um 

todo. 
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 Para desenvolver uma dinâmica a partir da compreensão leitora com o gênero 

discursivo conto, pautamo-nos, igualmente, nos pressupostos teóricos de Bakhtin (2003) 

no que concerne ao conceito de gêneros discursivos. Nesse sentido, o autor assevera que 

  

[o] emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 

daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só 

por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua 

mas, acima de tudo por sua construção composicional. Todos esses 

três elementos — o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional — estão indissoluvelmente ligados no todo do 

enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua 

elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 

denominamos gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 261).  

  

 

 Ao analisar os PCN (BRASIL, 1998b), observamos, igualmente, que o 

documento evidencia a leitura como um processo de interação, uma vez que abraça a 

ideia de autores que veem a linguagem como um processo que envolve sujeitos nas 

diversas relações de atuação construindo, dessa forma, a função social da língua. Esta 

alusão pode ser observada no documento ao alertarem sobre o fato de que: 

 

O uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente 

determinado pela sua natureza sociointeracional, pois quem a usa 

considera aquele a quem se dirige ou quem produziu um enunciado. 

Todo significado é dialógico, isto é, é construído pelos participantes 

do discurso. Além disso, todo encontro interacional é crucialmente 

marcado pelo mundo social que o envolve: pela instituição, pela 

cultura e pela história. Isso quer dizer que os eventos interacionais não 

ocorrem em um vácuo social. Ao contrário, ao se envolverem em uma 

interação tanto escrita quanto oral, as pessoas o fazem para agirem no 

mundo social em um determinado momento e espaço, em relação a 

quem se dirigem ou a quem se dirigiu a elas (BRASIL, 1998b, p. 27). 

 

 

A esse respeito Schneuwly e Dolz (1999, p.10) afirmam que a introdução de um 

gênero na escola se origina de uma discussão didática com o objetivo de dominar o 

gênero e assim conhecê-lo, produzi-lo e, então, desenvolver habilidades transferíveis 

para outros gêneros. Nessa situação de aprendizagem, os professores têm, entre outros 

objetivos, o intuito de fazer com que os alunos aprendam e, para tanto, necessitam 

delinear atividades em que eles possam construir conceitos, além de aprender “a fazer”.  
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Por essa razão, escolhemos, para este trabalho, o gênero conto e selecionamos a 

obra intitulada El murciélago, do escritor uruguaio Eduardo Galeano 
3
 (1940-2015), 

cujas narrativas proporcionam um diálogo com a nossa realidade. Nas palavras de 

Lapaque,  

[d]espertar o espírito de libertação, contar pequenas histórias que 

ajudam a enxergar grande, sensibilizar sobre as razões para chorar e as 

razões para rir de nossa realidade comum: esses foram os objetivos de 

Eduardo Galeano (2016, p. 1). 

 

 

Ao valer-se do trabalho com a habilidade leitora nas aulas de línguas para 

justificar este trabalho, estamos buscando posicionar o aluno como um sujeito ativo, 

habilitando-o a criar condições para que ele se coloque na condição de sujeito avaliador. 

Além disso, concordamos com Kleiman (2001, p. 152) ao ponderar que ensinar a ler 

com compreensão não implica estabelecer “uma leitura única, a do professor ou 

especialista”, mas antes de tudo é “ensinar que o texto é significativo, e que as 

sequências nele contidas só têm valor na medida em que elas dão suporte ao seu 

significado global”. 

Passamos, no próximo capítulo, a discorrer sobre os procedimentos 

metodológicos usados para o desenvolvimento desta pesquisa. 

  

                                            
3
 O conto El Murciélago de Eduardo Galeano encontra-se, na íntegra, no Anexo A, p. 47. 
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6     OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, indicamos nossos procedimentos metodológicos, apresentamos 

os participantes e descrevemos os instrumentos de pesquisa, destacando que se trata de 

uma pesquisa de cunho qualitativo que se insere na pesquisa-ação, uma vez que “é 

concebida e realizada por meio de uma relação estreita com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo” (OLIVEIRA, 2019), estando seus participantes 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Assim sendo, o pesquisador intervém 

em uma problemática social, analisando-a de forma que seus participantes possam vir a 

construir outros saberes (COSTA, 2012; RAMPAZZO, 2002).  

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho - fomentar uma reflexão sobre a 

inclusão social, em especial a dos DVs - foram realizadas duas dinâmicas de 

compreensão leitora, ambas elaboradas a partir do conto El Murciélago, do escritor 

uruguaio Eduardo Galeano (Anexo A, p. 47) , com o propósito de levar os alunos a uma 

reflexão sobre o tema nele abordado, porém com a particularidade de levá-los a essa 

ponderação desde uma perspectiva do deficiente visual. Assim, tem-se como intuito 

trabalhar a consciência sobre a importância da inclusão social na sala de aula de língua 

estrangeira, em especial nas aulas de espanhol. De tal modo, o conto El murciélago foi 

escolhido por se tratar de um autor hispano-americano e por apresentar uma temática 

que envolve, igualmente, a aceitação de si mesmo e, em consequência, abordar a 

temática da inclusão social.  

A primeira dinâmica consistiu em fazer a leitura em voz alta do referido conto, 

em língua espanhola, pela professora-regente e, em seguida, dar início à atividade 

desenvolvida pela professora-pesquisadora com a finalidade de levá-los a ler o conto 

também por meio de uma das possibilidades utilizadas pelo deficiente visual para fazer 

uma leitura.  

A segunda dinâmica, complementar à primeira, consistiu em um “bingo 

diferencial”, no qual a professora-pesquisadora fez perguntas relacionadas ao conto e a 

estrutura deste gênero, a fim de certificar a compreensão dos alunos sobre o texto 

abordado na primeira dinâmica. Ambas as atividades tinham como objetivo, entre 

outros, promover uma reflexão sobre a inclusão social ao se perceberem no lugar do 

outro. Vale mencionar que a professora-pesquisadora lia as perguntas em braile e as 

repassava em espanhol para os alunos.  
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Corroboramos, igualmente, que este trabalho foi desenvolvido na cidade do Rio 

de Janeiro, no Colégio Pedro II, Campus Tijuca II, em uma turma de sétimo ano do 

segundo turno, da qual a orientadora desta pesquisa é professora-regente. As dinâmicas 

foram realizadas em um horário extracurricular e duraram o equivalente a três tempos 

de aula. Para sua realização, contamos com um total de dez alunos-participantes. 

Reiteramos, de igual maneira, que os alunos-participantes também estudam o gênero 

discursivo aqui abordado na disciplina língua portuguesa.  

Desse modo, passamos a descrever, de forma mais detalhada, nas subseções a 

seguir, as duas dinâmicas realizadas com o referido público. 

 

6.1 A primeira dinâmica: ¿Y si me entiendes mejor al leer como yo? 

 

Esta primeira dinâmica consistiu em fazer com que os alunos-participantes 

conseguissem fazer a leitura do conto El murciélago de Eduardo Galeano a partir de 

maquetes que evidenciavam determinados trechos do conto. Assim, para sua realização, 

a professora-pesquisadora elaborou 21 cartões contendo 21 fragmentos do conto, 

relativas às ações da história narrada. Igualmente, preparou 21 maquetes que 

representavam tais ações. Vale ressaltar que as maquetes foram elaboradas com base de 

isopor e idealizadas com objetos (bonecos, animais, desenhos, etc.) que faziam menção 

às passagens do conto com o intuito de levar os alunos vendados a perceberem, por 

meio do tato, tais passagens no conto lido.  

Conforme já mencionado, este trabalho teve como propósito principal promover 

uma discussão sobre a temática inclusão social, nesse caso, dos DV na sala de aula de 

língua espanhola da Educação Básica. Dentro desse contexto, sendo a professora-

pesquisadora também DV, as frases escritas nos cartões foram numeradas de acordo 

com as maquetes e os cartões possuíam adesivos no verso com o número que 

identificava a maquete a que correspondiam, caso houvesse algum problema, para fazer 

a identificação – , conforme observados nas figuras 1 e 2, a seguir. 
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Figura 1: Cartões com as frases do conto El murciélago de Eduardo Galeano 

 
Fonte: A professora regente, 2018. 

Figura 2: Verso do cartão mostrando os círculos de acordo com a frase extraída  

 

Fonte: A professora regente, 2018. 

 

Reiteramos que cada figura dessa seção está representada com três maquetes, 

conforme foram dispostas na sala de aula. Este procedimento facilitou a realização do 

trabalho, uma vez que eram poucos alunos e nos ajudou a compor a narrativa para que 

seu desenvolvimento não ficasse muito extenso.  

Pode-se observar, na figura 3, a seguir, como foram elaboradas as três primeiras 

maquetes que fazem referência ao início do conto quando o tempo ainda era criança e o 

morcego considerado o bicho mais feio de todos, conforme constatado em Cuando era 

el tiempo muy niño todavía, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El 

murciélago subió al cielo en busca de Dios.  
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Figura 3: El murciélago  

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

A seguir, na figura 4, podem-se observar as maquetes que se referem à conversa 

com Deus : Le dijo:-Estoy harto de ser tan horroroso. Dame plumas de colores.-Dame 

plumas por favor que me muero de frío. A Dios no le había sobrado ninguna pluma.-

Cada ave te dará una pluma -decidió. 

 

Figura 4: Conversa com Deus  

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

Na figura 5, exposta abaixo, apresentam-se as maquetes que discorrem sobre as 

bênçãos que o morcego havia recebido: Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la 

paloma y la verde del papagayo, la tornasolada pluma del colibrí y la rosada del 

flamenco, la roja del penacho del cardenal y la pluma azul de la espalda del Martín 

pescador, la pluma de arcilla del ala de águila y la pluma de sol que arde en el pecho 

del tucán. El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y 

las nubes. 
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Figura 5: A satisfação do morcego 

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

Na figura 6, representa-se o fragmento que fala acerca da felicidade do morcego, 

sua consequente vaidade e seu desdém em relação às demais aves: El murciélago, 

frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la tierra y las nubes. Por donde iba, 

queda alegre el aire y las aves mudas de su admiración. Dicen los pueblos zapotecas 

que el arcoíris nació del eco de su vuelo. La vanidad le hinchó el pecho.  

 

Figura 6: A vaidade do morcego 

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

Na figura 7, as maquetes correspondem aos seguintes transcursos do conto: 

Miraba con desdén y comentaba ofendiendo. Se reunieron las aves. Juntas volaron 

hacia Dios. -El murciélago se burla de nosotras -se quejaron.  

Figura 7: O ego do morcego 

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

Na figura 8, busca-se representar os seguintes fragmentos do conto: Y además, 

sentimos frío por las plumas que nos faltan. Al día siguiente, cuando el murciélago 
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agitó las alas en pleno vuelo, quedó súbitamente desnudo. Una lluvia de plumas cayó 

sobre la tierra.  

Figura 8: A queda do morcego 

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

A figura 9, externada abaixo, representa as maquetes que discorrem sobre o final 

do conto com os seguintes fragmentos: Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, 

enemigo de la luz, vive escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas 

cuando ha caído la noche; y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le da 

vergüenza que lo vean. 

 

Figura 9: O final do conto 

   
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

Desse modo, esta dinâmica pretendeu que os alunos-participantes não só 

fizessem a leitura do conto, mas que também pudessem refletir sobre as diversas 

maneiras pelas quais podemos pensar a respeito da educação inclusiva. Assim, ainda 

que os alunos tenham apresentado dificuldades para realizar a tarefa, o que nos move é 

que esta dinâmica possa levá-los a refletir sobre atos que podemos ter em nosso 

cotidiano que podem auxiliar a outras pessoas.  

Na próxima seção, tratamos de forma detalhada sobre a elaboração da segunda 

dinâmica. 
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6.2 A segunda dinâmica: ¿Nos tocó el cuento?
4
 

 

A segunda dinâmica, ¿Nos tocó el cuento?, teve como intuito complementar a 

primeira, e, para tanto, consistiu em um “bingo diferencial”, no qual a professora-

pesquisadora fez perguntas relacionadas ao conto e os alunos, de posse de um  tabuleiro 

com os números a serem sorteados, respondiam às perguntas e marcavam a pontuação, 

caso tivessem acertado, no tabuleiro de respostas.  

As perguntas tinham como finalidade perceber o entendimento dos alunos no 

que tange à compreensão leitora do conto e levá-los a perceber sua estrutura, uma vez 

que o conteúdo é estudado por eles no sétimo ano também em língua materna.  

Desse modo, foram criados 13 tabuleiros e utilizados 10, de acordo com o 

número de alunos-participantes na dinâmica. Os tabuleiros continham comando de 

resposta tanto no sistema de escrita comum (tinta) quanto em Braille. Este procedimento 

foi assim desenvolvido, pois poderia igualmente ser usado por algum aluno DV.  Do 

mesmo modo, as peças que eram colocadas no tabuleiro de acordo com o acerto das 

respostas, também foram pensadas caso houvesse alunos DVs.  

A professora-pesquisadora lia a pergunta do jogo por meio do sistema Braille e a 

direcionava aos participantes que buscavam ver se tinham o número identificado no 

tabuleiro. Conforme os números eram sorteados, os participantes, que tinham o número 

contemplado, respondiam a uma pergunta relacionada ao conto. Vale ressaltar que as 

dinâmicas e os materiais confeccionados pela autora foram fotografados para registro, 

veracidade e confiabilidade dos fatos, conforme constatado nas imagens a seguir.  

Na figura 13, por exemplo, podemos observar os tabuleiros elaborados para a 

realização desta segunda dinâmica. 

Figura 10: Bingo diferencial 

 
Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

                                            
4
 Agradecemos à professora Daniele Gomes Cabral, a sugestão deste título para a segunda dinâmica.  
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A seguir, no Quadro 1, apresentamos as perguntas idealizadas para o bingo. 

Ressalvamos que tais perguntas visavam certificar se os alunos compreenderam o conto, 

além de conferir a percepção que tinham da estrutura e da formação desse gênero 

discursivo: 

Quadro 1: Perguntas do Bingo diferencial 

 ¿Qué afirma el autor al iniciar la narrativa? 

 ¿A quién busca el personaje principal? 

 ¿De qué manera justifica su pedido el personaje principal? 

 ¿Qué decidió darle Dios al personaje principal? 

 ¿De qué manera paseaba el personaje principal? 

 ¿Cómo se sintieron las demás aves con relación al paseo del murciélago? 

 ¿Qué cuentan los pueblos con relación a ese hecho? 

 ¿Qué motivó al personaje principal cambiar de comportamiento? 

 ¿Qué actitudes revelaron el cambio en el comportamiento del personaje principal? 

 ¿Qué hicieron las aves? 

 ¿Cuáles justificativas las aves han presentado a Dios? 

 ¿Qué le pasó al murciélago tras la reclamación de las demás aves? 

 ¿Qué sucedió con las plumas? 

 ¿Qué hizo entonces el murciélago? 

 ¿Qué sintió el murciélago? 

 ¿Cómo se da la introducción en el texto? 

 ¿De qué manera el nudo (clímax) se presenta en el texto? 

 ¿De qué manera el desenlace se presenta en el texto? 

 ¿Qué objetiva la introducción? 

 ¿Qué objetiva el nudo (clímax)? 

 ¿Qué objetiva el desenlace? 

 ¿El texto trabajado es breve? ¿Por qué? 

 ¿Qué línea argumental única el texto sigue? 

 ¿Quién es el personaje principal del texto? 

 ¿El texto trabajado es ficticio? ¿Cuáles elementos justifican tu respuesta? 

 ¿Cómo la unidad de efecto se presenta en el texto? 

 ¿El texto sigue una estructura de secuencias? 

 ¿Qué tipo de narrador  presenta el texto? 

 ¿El texto genera tensión narrativa? 

 ¿A qué género pertenece? 

 ¿Qué tipo de justificativa los personajes presentan igualmente a  Dios? 

 Basado en lo que has leído, presente los adjetivos que caracterizan al personaje principal en el orden 

que se sigue. 

Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 
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Ao final da segunda dinâmica, a professora-pesquisadora abriu espaço para uma 

discussão final, fazendo os seguintes questionamentos aos alunos. 

 

Quadro 2: Discussão final 

No momento da leitura, você encontrou alguma dificuldade? Justifique. 

Durante a primeira dinâmica, a qual grupo você fez parte? 

Por quais maquetes você ficou responsável? 

Por quais cartões você ficou responsável? 

Durante a dinâmica com as maquetes você encontrou alguma dificuldade? 

O contato visual com as maquetes auxiliou você na leitura do conto? Justifique. 

O contato tátil com as maquetes auxiliou você na leitura do conto? Justifique. 

Durante a segunda dinâmica, você encontrou alguma dificuldade? Qual? 

Com quais gêneros discursivos você gosta que seus professores trabalhem em sala? 

Você já conhecia o escritor Eduardo Galeano? 

Que mensagem você acha que ele quis passar com este conto? 

Você considera sua turma e escola inclusiva? Justifique. 

Fonte: A professora-pesquisadora, 2018. 

 

As perguntas não tiveram como objetivo pontuar erros e acertos, mas identificar 

se os alunos, a partir das dinâmicas realizadas, se deram conta da percepção da 

importância da inclusão em sala de aula. Naturalmente, a aula foi fictícia – no sentido 

de que os alunos não eram DVs –; no entanto, o intuito era levá-los a perceber a 

importância de respeitar e colaborar com o outro. Para valorizar a leitura e finalizar o 

trabalho, pedimos que pesquisassem na internet sobre o autor Eduardo Galeano e outros 

contos escritos por ele para serem lidos em aula. Solicitamos, ainda, que pesquisassem 

de que forma um aluno DV poderia realizar esta tarefa. Como no colégio há alunos 

DVs, a tarefa serviria também como forma de estabelecer um diálogo entre eles. 

No próximo capítulo, apresentamos como se produziram as dinâmicas em sala 

de aula e discorremos brevemente sobre os resultados do trabalho realizado. 
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7      APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Nesta seção, buscamos mostrar como se produziram as dinâmicas realizadas na 

sala de aula. Assim, ao dar início à primeira dinâmica ¿Y si me entiendes mejor al leer 

como yo?, os alunos-participantes foram divididos em dois grupos: vendados e não 

vendados. É importante salientar que os alunos-participantes foram vendados antes que 

entrassem em sala de aula, para que não tivessem contato visual com as maquetes 

preparadas para a atividade. Desse modo, o aluno apreenderia um dos meios de que o 

deficiente visual pode usufruir para fazer uma leitura e, a partir disso, compreender a 

importância de pensarmos sobre a inclusão social. Portanto, ainda no corredor que dava 

entrada à sala de aula, metade do grupo foi vendada e a outra não. Os alunos não 

vendados entraram primeiro e se sentaram. Em seguida, entraram os alunos vendados.  

Tais procedimentos podem ser observados nas figuras 11 e 12 abaixo. 

 

Figura 11: Alunos se preparando para a dinâmica 

 

  
 

Fonte: A professora regente, 2018. 
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Figura 12: Alunos vendados entrando na sala 

 

 
Fonte: A professora regente, 2018. 

 

 

A seguir, na figura 13, a professora-pesquisadora se apresentando e explicando a 

dinâmica da primeira atividade para os alunos-participantes. 

 

Figura 13: Professora-pesquisadora explicando a dinâmica 

 

Fonte: A professora regente, 2018. 
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Após a elucidação da dinâmica, a professora-regente fez a leitura do conto em 

voz alta, em espanhol, para toda a turma. Ao término da primeira leitura, os alunos 

discorreram sobre algumas partes do conto em voz alta tanto para a professora-regente 

quanto para a professora-pesquisadora e, nesta etapa, alguns expuseram não ter 

compreendido todo o conteúdo do conto lido. Cogitamos fatos como a leitura ter sido 

realizada de forma rápida impedindo a assimilação, a falta de domínio dos alunos da 

língua espanhola com relação ao léxico, a ausência de contato visual e a própria 

desatenção por parte de alguns alunos. Há que se pensar também nos moldes da aula 

que se apresentava em um formato diferente do que eles estavam ambientados. Tudo 

isso gera inquietação nos adolescentes. 

Na verdade, os alunos não haviam entendido o significado de determinados 

vocábulos em espanhol, fato que não impossibilitou a compreensão do conto. Contudo, 

foi esclarecido que eles o entenderiam melhor no decorrer da dinâmica e que este 

procedimento fazia parte da proposta de pesquisa. Julgamos necessária a leitura do 

conto em voz alta, pois os alunos precisariam identificar estas partes nas maquetes de 

acordo com a parte correspondente do conto. Outra possibilidade é passar para os alunos 

o vídeo com o áudio do conto, disponibilizado no Youtube. 

Após a elucidação da dinâmica e da leitura inicial do conto, a professora-

pesquisadora distribuiu os cartões entre os alunos não vendados com as frases extraídas 

do conto observado. Desse modo, os alunos vendados ficaram responsáveis por 

manusear as maquetes e identificar sua parte correspondente no conto, ao passo que os 

que não estavam vendados se encarregaram de fazer a confirmação dos fragmentos 

fazendo a leitura dos cartões.  

Assim, em duplas, se posicionaram diante das maquetes dispostas 

sequencialmente e ficaram com os cartões também ordenados. Foi pedido para que o 

grupo que não estava vendado colocasse os cartões sobre as maquetes correspondentes, 

enquanto ao grupo vendado foi designado expor – a partir do tato –, por intermédio dos 

elementos dos quais era constituída a maquete, a qual frase do conto ela correspondia. 

 Ao término das respostas de cada um, a leitura das frases era consolidada para 

formação de pares e certificação das respostas dos alunos-participantes pela professora-

pesquisadora. O importante, nesse contexto, é que os alunos conseguissem reproduzir a 

passagem do conto nas quais as maquetes estavam inseridas e não que fosse necessária 

uma reprodução estritamente literal do que foi dito no conto. 
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De tal modo, os alunos, dispostos entre as maquetes em pares, puderam 

perceber, por meio do contato tátil com a maquete, a fala que representava a parte citada 

do conto. A dinâmica transcorreu até que cada frase do conto em questão fosse 

representada nas 21 maquetes, de acordo com as passagens do conto.  

Durante este processo, a professora-pesquisadora interferiu na pesquisa e 

orientou os alunos vendados no contato com a maquete, fazendo perguntas que os 

ajudavam no reconhecimento da frase, conforme podemos observar na figura 14, a 

seguir. Assim, os alunos foram incentivados pela professora-pesquisadora a perceberem 

o que havia na maquete, a fim de que pudessem dar-se conta da referida passagem no 

conto lido. 

 

Figura 14: Entendendo o processo leitor 

 
Fonte: A professora regente, 2018. 

 

Este processo era confirmado, em seguida, com a leitura do fragmento pelo 

aluno que, no momento, não estava vendado. Desse modo, tiveram a oportunidade de 

perceber a importância da inclusão social, uma vez que foram levados a pensar que 

atitudes e comportamentos podem auxiliar no convívio social de todos.  
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Este foi um momento privilegiado do desenvolvimento do trabalho, uma vez que 

houve um engajamento entre a professora-pesquisadora, portadora de deficiência visual, 

e os alunos participantes da pesquisa, possibilitando a interferência no processo e 

mobilizando os alunos-participantes a refletirem sobre questões sociais importantes e, 

assim, adquirir novos conhecimentos.  

Este procedimento pode ser também observado na figura 15, a seguir, na qual 

foram levados a intuir de que forma a orientadora-pesquisadora percebia a leitura do 

conto. 

 

Figura 15: Realizando as leituras por meio das maquetes 

 
Fonte: A professora regente, 2018. 

 

  Percebemos que alguns participantes encontraram dificuldades para localizar as 

maquetes correspondentes. Uma das participantes, ao ser questionada se conseguiria 

reconhecer visualmente a maquete a qual era responsável, respondeu com uma negativa. 
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No entanto, alguns observaram a possibilidade de associação com os números que se 

encontravam nas maquetes e nos cartões.  

Este fato serviu para mostrar uma das dificuldades pelas quais passam os DVs e 

levar-nos a pensar de que forma a escola poderia auxiliar ainda mais nesse processo de 

integração desse aluno. Esta foi uma das formas usadas pela professora-pesquisadora 

para encontrar os pares, caso houvesse algum problema.  Alguns participantes 

concluíram com rapidez a dinâmica, ao passo que outros sentiram mais dificuldade para 

finalizá-la.  

Outros participantes identificaram imediatamente os elementos contidos nas 

maquetes de acordo com seu conhecimento de mundo. Após tocarem em um chumaço 

de algodão, associaram ao elemento “nuvem” presente no conto. Outro participante, ao 

ser questionado sobre qual elemento ele estava tocando, a resposta foi imediata: 

“papagaio” também presente no conto. Outros participantes contaram com perguntas 

feitas pela professora-pesquisadora: A maquete que você está tocando faz você lembrar 

qual parte do conto? A resposta foi imediata “a reunião de aves”. E prosseguiu 

identificando os elementos presentes, citou “o tucano”, “o pombo”.  

Concluída a primeira dinâmica, os integrantes de cada dupla foram desvendados 

e retornaram às suas carteiras. Os alunos-participantes puderam refletir, nesse momento, 

sobre a tarefa realizada e sobre o quão importante faz-se para o deficiente visual o 

contato tátil para que possa identificar objetos e fazer uma leitura do que está ao seu 

redor.  

Com o intuito de constatar a compreensão dos alunos-participantes no que tange 

à habilidade leitora e ao gênero discursivo conto, iniciamos a segunda dinâmica, ¡A 

verificar si comprendimos el cuento!, na qual os alunos-participantes já estavam com 

seus respectivos tabuleiros em mãos, contendo cartões de 1 a 25.  

De posse dos cartões, a professora-pesquisadora narrava o número, a cor e a letra 

do cartão em espanhol. O participante que tinha o correspondente ao mencionado 

respondia o comando de pergunta e marcava o ponto no tabuleiro. Aquele que 

completou o tabuleiro primeiro "venceu" o jogo. Ressalta-se que, nesse momento da 

dinâmica, as perguntas eram lidas, primeiramente, em braile e depois repassadas aos 

alunos em espanhol.  

Na figura abaixo, podemos observar os alunos participando do bingo. 
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Figura 16: Alunos participando do bingo 

 
Fonte: A professora regente, 2018. 

 

 

Como já mencionado, esta segunda dinâmica teve como propósito verificar se os 

alunos, de fato, haviam compreendido o conto abordado. É importante constatar, de 

igual maneira, que a forma como foram conduzidas ambas as dinâmicas induz a um 

encaminhamento para a estrutura prevista no gênero discursivo conto: introdução, o 

início da história a ser narrada., o desenvolvimento, que representa a parte em que se 

desenvolve o conflito, o clímax, momento mais tenso da narrativa e o desfecho 

revelando o final da história, a solução para o conflito, sendo este negativo para o 

personagem principal. Nesse momento, os alunos fizeram projeções sobre o conto e 

expuseram suas opiniões sobre a vaidade, o orgulho e a colaboração, temática abordada 

no conto de Eduardo Galeano. 

Quanto à segunda dinâmica, os participantes apresentaram facilidade em seu 

entendimento, havendo uma divertida disputa entre eles, chegando um dos alunos a 

mencionar que “era sortudo”, pois seu número havia saído em quase todas as perguntas 

do bingo. Interessante notar ainda uma autocrítica desse aluno quando mencionou que 

“às vezes passa dos limites em sala de aula”. Desse modo, notificamos um 

entendimento da estrutura composicional do gênero conto, bem como da percepção da 

importância em se falar sobre a educação inclusiva em sala de aula. 
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Quanto à discussão final, ao serem abordados sobre dificuldades na 

compreensão do texto, tivemos como retorno: “a não compreensão do léxico da língua 

espanhola”; de forma contrária, outros disseram que “tiveram o total entendimento”, “o 

entendimento de tudo”, “que conseguiram fazer a leitura através do tato”, “que tinham o 

conhecimento sobre o assunto”, “a facilidade na identificação das cenas”, “o 

entendimento da história por intermédio da visualização dos elementos principais”, “a 

facilidade na língua”, o fato de “ter entendido a história através do sentido das frases”.  

Sob esse aspecto, podemos inferir que a habilidade leitora dos alunos foi positiva, uma 

vez que, ao reconhecerem ter compreendido o texto por meio do sentido das frases, 

contradizendo o que alguns haviam confirmado inicialmente com relação à dificuldade 

de entender o texto. 

Naturalmente, o grupo manifestou ter tido uma melhor compreensão da história, 

após visualizar as maquetes, associando cada uma a sua respectiva parte do conto, 

atribuindo essa facilidade à visualização. Outrossim, houve comentários de que a 

percepção pelo tato ocasionou uma melhor imaginação da história. Assim, da mesma 

forma que o contato visual, o tato contribuiu para o entendimento do conto, uma vez 

que houve uma semelhança das cenas em relação ao conto. 

No que diz respeito aos gêneros discursivos a serem estudados, expuseram 

gostar de trabalhar com “contos”, “músicas”, “fábulas”, “histórias de ação, aventura, 

ficção”. Quando questionados sobre o fato de sua escola ser inclusiva, todos 

responderam de forma positiva e apresentaram justificativas como haver “união na 

turma”, também “gosto em ajudar”, “gosto pela turma”, “apego pela escola e a trabalhos 

coletivos”, “respeito por todos os alunos” e apontaram ainda que a escola tem um 

projeto inclusivo como a aula de libras e a presença de alunos DVs na escola, enfim se 

reconhecem como “diferentes e amigos”. 

Nesse capítulo, mostramos como foram dinamizadas as duas propostas de 

atividades em sala de aula de língua espanhola, além de mostrar uma reflexão final 

sobre a temática inserida dentro das dinâmicas realizadas. A seguir, refletimos sobre as 

conclusões a respeito do trabalho desenvolvido nesta monografia. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, nos propusemos a elaborar duas dinâmicas de compreensão 

leitora com o gênero discursivo conto para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Pedro II, do Campus Tijuca II, com o objetivo de levá-los a refletir sobre a 

inclusão social na Educação Básica, em especial a dos DVs, na aula de língua 

espanhola. Fizemos, portanto, uma pesquisa qualitativa, caracterizada como uma 

pesquisa-ação. O público alvo foram alunos de 12 e 13 anos de idade que se dispuseram 

a colaborar com a aplicação deste trabalho. Para a elaboração das dinâmicas, 

consideramos a faixa etária de cada aluno, o conteúdo a ser abordado na série e as 

orientações concernentes às aulas de línguas estrangeiras estabelecidas nos documentos 

nacionais de educação. 

Com a realização do trabalho, acreditamos ter tido um resultado positivo, uma 

vez que, apesar de os alunos apresentarem dificuldades iniciais por estarem vendados, 

não perderam o foco e corresponderam ao propósito pretendido, que era o entendimento 

da estrutura organizacional do gênero, seja por associação aos elementos, seja também 

por sua compreensão. Vale ressaltar ainda que almejávamos não só a percepção que eles 

teriam com as dinâmicas sobre as dificuldades a serem superadas pelo aluno DV, mas 

que apreendessem a possibilidade de se pensar um trabalho em sala de aula no qual 

todos os alunos possam estar inseridos. Por conseguinte, concomitante às dificuldades 

que foram encontradas, o processo de aprendizado e reflexão aqui desenvolvido 

permitiu mensurar a necessidade urgente de pensarmos sobre uma educação que seja 

realmente inclusiva. 

Dentro dessa perspectiva, é preciso um olhar atento sobre as necessidades 

especiais que alguns alunos possam apresentar. No entanto, este olhar não deve ser de 

exclusão deste aluno do ambiente escolar, acreditando que ele não seja capaz de adquirir 

o conteúdo dado em sala de aula e que precise ser alocado em um espaço somente dele, 

medidas que eram comumente adotadas em práticas pedagógicas anteriores. Outro 

aspecto importante a ser levado em consideração é a cooperação de todos em sala de 

aula, professores e também demais alunos, para que o DV possa se sentir alocado como 

real membro da turma na qual está inserido. Sob esse aspecto, é válido ressaltar a 

solidariedade dos alunos e o fato de reconhecerem o Colégio Pedro II como sendo 

inclusivo. 
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Com relação à aula de língua espanhola como meio de alcançar nosso objetivo, 

acreditamos que o trabalho com a leitura do conto El murciélago do escritor uruguaio 

Eduardo Galeano conseguiu estabelecer um vínculo entre os dois aspectos defendidos 

nesta monografia: a necessidade de se pensar mais sobre a educação inclusiva e a 

importância que se tem estudar uma língua estrangeira em nossas escolas. Como 

afirmam os teóricos de leitura e sugerem nossos documentos de bases educacionais, o 

ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira está diretamente vinculado a uma 

formação crítica e cidadã. 

Dessa forma, considero este trabalho de fundamental importância para meu 

enriquecimento profissional, uma vez que amplia os horizontes para trabalhos 

posteriores, agregando conhecimento a mim e aos demais colegas no despertar para 

novas ideias que possam contribuir na elaboração de materiais que auxiliem turmas 

inclusivas. 
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ANEXO A   

 

El murciélago, un cuento infantil de Eduardo Galeano 

 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R1hKouKSD58 Acesso em 19 de março de 2019. 

 

Cuando el tiempo era muy niño todavía, nos cuenta Eduardo 

Galeano, no había en el mundo bicho más feo que el murciélago. El 

murciélago subió al cielo en busca de Dios. No le dijo: “estoy harto de 

ser horroroso. Dame plumas de colores”. No; sino que le dijo: “Dame 

plumas, por favor, que me muero de frío”. 

A Dios no le había sobrado ninguna pluma. 

–Cada ave te dará una pluma –decidió. 

Así obtuvo el murciélago la pluma blanca de la paloma y la verde 

del papagayo, la simpática del colibrí y la rosada del flamenco, la 

pluma azul del Martín pescador, la de arcilla del águila y la de sol que 

arde en el pecho del tucán. 

El murciélago, frondoso de colores y suavidades, paseaba entre la 

tierra y las nubes. Por donde iba, quedaba alegre el aire y las nubes, y 

las aves mudas de admiración. Dicen los pueblos que el arcoíris nació 

del eco de su vuelo. Pero la vanidad le hinchó el pecho. Miraba con 

desdén a todo el mundo y ofendía. Se reunieron entonces las aves y 

juntas volaron hacia Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=R1hKouKSD58
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–El murciélago se burla de nosotras –se quejaron–. Y además, 

sentimos frío por las plumas que nos faltan. 

Al día siguiente, cuando el murciélago agitó las alas en pleno 

vuelo, quedó súbitamente desnudo. Y una lluvia de plumas cayó sobre 

la tierra. 

Él anda buscándolas todavía. Ciego y feo, enemigo de la luz, vive 

escondido en las cuevas. Sale a perseguir las plumas perdidas cuando 

ha caído la noche, y vuela muy veloz, sin detenerse nunca, porque le 

da vergüenza que lo vean. 

 

Eduardo Galeano, Mitos de memoria del fuego (Anaya, 2002).  

Ilustraciones de Elisa Arguilé 

https://narrativabreve.com/2017/11/cuento-infantil-sobre-la-vanidad.html 

http://amzn.to/2AkzLvH


49 
 

 

ANEXO B  

 

Maquetes do conto El murciélago 
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ANEXO C 

Tabuleiros para o bingo 

  

 

 

 

 

 


