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RESUMO 
 

A escola é um lugar onde os jovens têm interações sociais 
importantes para a formação de princípios e valores. Entretanto, a 
educação brasileira sofre de diversos problemas, que também 
estão presentes na Inclusão entre os alunos. 

Neste artigo será mostrado como o Design Gráfico é capaz de se 
tornar uma ferramenta de Inclusão, trabalhando em conjunto com 
a pedagogia, pensamentos e teóricas como as de Edler Carvalho e 
Lev Vygotsky. Além disso, foram criadas propostas para serem 
utilizadas e tornar possível a inclusão na escola, sendo realizada 
experiência em sala de aula para demonstrar o tema deste artigo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Neste projeto, são apresentadas diversas questões abordadas em 

relação à educação de crianças com necessidades especiais e sua 

inclusão na escola e no contexto social. É demonstrada a partir da 

coleta de dados e de pesquisa, a situação e os problemas 

educacionais presentes no sistema educacional. A partir dos 

problemas apontados e da temática escolhida ao projeto, são 

trabalhadas propostas e discussões na intenção de solucionar os 

problemas recorrentes das escolas, sendo utilizada como base 

referencial, as teorias de Lev Vygotsky e as demais soluções feitas 

pelo grupo. 

Também é levantada a relação social de quem possui e não possui 

deficiência, visando não apenas no ambiente escolar, mas no 

social, mostrando como podem exercer a mesma atividade sem 

restrição. Tais valores inclusivos serão trabalhados a partir da 

escola, onde as crianças iniciam a sua interação social com os 

demais, e onde lhe são apresentados grande parte dos valores que 

levarão para a vida. Será mostrado também como a associação das 

teorias de Vygotsky, e o Design são possíveis de serem realizadas 

juntas. 

2. JUSTIFICATIVA 
 
No desenvolvimento do tema, a equipe terá uma visão mais ampla 

do que seu trabalho é capaz de proporcionar em situações e 

problemas que não são normalmente propostos para o designer 

gráfico. Trazendo experiências além do visual, integrando teorias, 

projetos e interação espaço - social, enxergando o design também 

como ferramenta de inclusão.  

Este artigo poderá ser uma ferramenta para os designers que 

estejam procurando como podem ser trabalhadas as relações do 

Design na educação e inclusão, e como o design gráfico é capaz 

de se adaptar a diferentes situações, que poderá servir tanto para 

pedagogos, professores ou qualquer outro profissional. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar como o design gráfico pode ser integrado nas 

escolas seja por meio dos trabalhos pedagógicos ou de maneira 

indireta, na promoção da inclusão dos alunos com necessidades 

especiais e sem necessidades, a fim de demonstrar e ensinar 

valores para os futuros adultos. 

 

 

 



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever soluções com auxilio do design gráfico para 

problemas encontrados nas salas de aula inclusivas e 

não inclusivas; 

• Demonstrar os resultados a partir dos trabalhos que 

contam com a participação do design gráfico como a 

ferramenta de inclusão; 

Indicar as dificuldades em relação à inclusão dos alunos na 
escola. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 
 

 A partir dos estudos do psicológico Lev Vygotsky em relação ao 

convívio do indivíduo em sociedade e o modo como a nossa 

identidade é construída a partir das relações sociais, foi visto 

então a necessidade de enxergar o design gráfico como um agente 

capaz de possibilitar um caminho para a inclusão que enfrenta 

obstáculos constantes no qual dificultam o convívio harmônico no 

cotidiano. Afinal, onde estariam presentes diariamente, tais 

relações a serem trabalhadas? A resposta é simples: A Escola. É 

nela onde as crianças estão constantemente realizando inúmeras 

descobertas e experiências, e é também neste local onde o caráter 

de um futuro cidadão pode ser forjado. Como mencionado 

anteriormente, há pessoal que enfrentam obstáculos diários para a 

convivência que tanto deseja e assim como nas ruas, na escola 

acaba acontecendo o mesmo. O contexto a ser trabalhado é 

justamente o entendimento e compreensão atual do sistema 

educacional e verificar suas dificuldades em relação à inclusão 

dos seus alunos e como o Design Gráfico pode ser um fator 

determinante neste contexto. 

 

A escolha do tema: "Como o Design gráfico pode auxiliar no 

trabalho pedagógico inclusivo" foi derivado da necessidade do 

contexto dessa relação, pode ser realizada seguindo uma linha de 

referência e raciocínio como uma trindade formada por: 

Pedagogia, Design Gráfico e Vygotsky. Para o trabalho do Design 

Gráfico como ferramenta de inclusão ser considerada válida, além 

de analisar a situação educacional de maneira pessoal, torna-se 

necessária a elaboração de proposta de curto a longo prazo. Foram 

elaboradas seis propostas que poder ser testadas dependendo da 

disponibilidade, tempo, alunos, materiais e liberação da instituição 

de ensino para a sua realização. 

 

• A primeira proposta é a publicação de uma revista 
escolar em Português, Braile e Libras, produzida pelos 
alunos com ou sem deficiência. Será feita através de 
trabalhos em grupos com temas que são abordados 
dentro e fora da escola. Os alunos seriam auxiliados por 
professores ou profissionais com experiência na área 
editorial, jornalística e gráfica. 

• A segunda proposta acompanha os alunos desde o 
Maternal. Assim como o aprendizado das letras, palavras 
e frases se faz presente na educação das crianças, seria 
inserida além do Português, a Libras e o Braile, de 
maneira que a inclusão se tornará presente mais cedo 
para as crianças. 

O design gráfico irá auxiliar na maneira em que esses e 
demais matérias pedagógicos seria mais bem absorvido 
pelos alunos utilizando a melhor distribuição do espaço 
dos materiais para o aprendizado das palavras, de 
maneira que a Libras e o Braile possam ser legendas sem 
nenhum ruído do objetivo a ser alcançado. 

 

• A terceira proposta é viável para as salas de aula onde os 
alunos possam ter carteiras demarcadas, sendo mais 
presente em salas com alunos entre 3 a 5 anos.  

Serão distribuídos Stickers (adesivos) que podem ser 
colocados nas cadeiras de cada aluno, letra por letra, 
onde cada adesivo terá uma letra em Português, Braile e 
Libras para que o aluno forme o seu nome a partir das 
letras em cada adesivo e coloque em sua cadeira. 

• Esta quarta proposta será utilizada com filmes, 
documentários e desenho a serem abordados em sala de 
aula. Em vídeo, deverão ser disponíveis o áudio e vídeo, 
legendas e a áudio descrição será a partir dos alunos. 

Ao ativar a áudio descrição no filme, para aqueles sem 
deficiência, impossibilitaria a compreensão do conteúdo. 
Esse áudio descrição seria possível com os fones de 
ouvido, entretanto, o mesmo é conectado a TV e não há 
espaço para mais de um aluno utilizar, e os fones sem 
necessitar conectar ao dispositivo para utilizar o serviço 
não se faz presente nas escolas. Para isso, ao se passar 
um filme ou desenho, a sala seria dividida em vários 
grupos, cada grupo deveria estar presente ao menos um 
aluno sem e com deficiência visual (dependerá também 
da quantidade desses alunos). O áudio descrição seria 
feita do aluno sem deficiência visual para o com 
deficiência, promovendo tanto à dinâmica e o trabalho 
de equipe quanto à inclusão. O design gráfico estaria 
presente de maneira indireta a partir do filme ou 
desenho, trazendo visualmente o melhor entendimento 
possível para o entendimento das cenas, assim como as 



escolha do que será exibido estar não necessariamente 
ligado ao tema inclusivo. 

• A quinta proposta é um trabalho em sala, onde serão 
entregues três papéis de pintura com formato quadrado, 
circular e triangular. Em cada papel serão traçadas áreas 
a partir do número de grupos em sala (se houver quatro 
grupos, cada papel terá divisão visual de quatro áreas). 

A divisão dos grupos será de livre escolha, podendo ter 
grupos de alunos com deficiência, sem deficiência e 
misturados. Cada grupo utilizará uma área no papel, 
onde os integrantes devem preencher esses espaços com 
pinturas ou desenhos feitos por eles no período de tempo 
de 15 minutos, tornando uma arte unida pois o espaço 
precisa estar completo. 

Ao acabarem os primeiros 15 minutos de cada grupo, 
eles repassarão os papéis entre si para fazer o mesmo 
processo nas áreas restantes dos papéis dos outros 
grupos. Ao final, os trabalhos serão colocados dentro ou 
fora da sala, no intuito de observarem o trabalho que 
todos fizeram juntos, sem julgamento da capacidade de 
cada um. 

 

• A sexta proposta será eventos que acontecerão em uma 
semana no período de dois em dois meses. Este evento 
será a realização de trabalhos visuais pelos alunos das 
turmas da escola sobre temas relacionados à Inclusão, 
podendo ser uma “Feira de ciências” alternativa. 

 

Para o teste dessas propostas, foi escolhida a Escola Governador 
Barbosa Lima (EGBL), em Recife, no dia 25 de maio de 2016, 
onde a equipe do projeto foi recebida pelas coordenadoras Agda e 
Maria José e a Professora Graça, da disciplina de Português. 
Infelizmente não foi possível fazer as experiências com algum 
aluno cego da instituição e então houve a necessidade de adaptar 
algumas propostas para serem realizadas em com o tempo de 45 
minutos equivalente a uma aula. Na escola foi possível observar 
uma quantidade relativamente numerosa de alunos surdos.  

A turma disponível para o projeto foi o 6º Ano D, que conta com 
17 alunos surdos em uma turma de 36. Entretanto, estavam 
presentes no dia cerca de 23 alunos. Uma surpresa inicial chamou 
a atenção da equipe: a idade média dos alunos naquela sala 
inclusiva se encontrava na faixa de 14 anos e inclusive havia um 
aluno entre 23 e 24 anos, a Professora Graça mencionou que os 
alunos surdos acabam ingressando mais tarde nas escolas. Para a 
realização da experiência na aula, foi escolhida a primeira, 
segunda e quinta proposta. A primeira proposta foi alterada por 
ser em longo prazo e também porque não havia um aluno cego na 
aula para realizar a página em braile. 

Em seguida, foi explicado junto à Intérprete, o que seria feito na 
aula: Enquanto os integrantes do projeto colocavam as cartelas em 
Braile, Libras e Português nas paredes, a sala foi dividida em 
quatro grupos de seis. O tema a ser tratado para todos foi: "O que 
é inclusão para você?". Cada grupo seria dividido em dois, 

enquanto cada integrante de um subgrupo realizava a primeira 
proposta, que consistia em escrever quatro linhas sobre o tema, o 
outro subgrupo continuava com a quinta proposta. Ao iniciarem, 
surgiram dúvidas por parte de alguns alunos em relação ao tema, 
pois não sabiam o que era Inclusão. Foi passado então que o 
assunto até então não tinha sido tratado pela sala de aula. Foi feita 
então uma breve explicação sobre a mesma de forma que os 
trabalhos dos alunos continuasse o mais subjetivo possível. 

 

 
Figura.1 – Grupo de alunos  

 

A partir dos textos que os grupos escreveram, é possível observar 
a opinião dos alunos em relação ao tema.  

• Grupo 1:  "Inclusão é incluir todo tipo de deficiência: 
Visual, auditivo e cadeirante." - Miguel.  

“Inclusão inclui todo tipo de deficiência e são na sala de 
aula, nos cursos e faculdade. Também ter um professor 
de Libras na sala de aula." - Augusto "Inclusão inclui 
todos os tipos de deficiência que são muito importantes 
para o nosso conhecimento e para nossa vida." - João 
Lucas 

•  Grupo 2:  " Surdos e ouvintes juntos, o aluno pode 
aprender a ler com os surdos e os ouvintes podem ajudar 
os surdos nas tarefas" - Anderson e Taywan. 

 

• Grupo 3:" É aprender Libras com amigos surdos e 
ajudar a fazer as atividades de todas as matérias, ajudá-
los quando o intérprete não tiver na sala, os dias que não 
tiver aula é página dos livros de Atividades" – Pedro.  

"Inclusão é promover acessibilidade para as pessoas 
com deficiência"- Vinicius. 

"Intérprete de Libras, Braile e Rampa" – Breno. 

 

 



• Grupo 4: "Dos  surdos precisamos ajudar nós". 

“É mistura das pessoas que tem deficiência, com os 
outros que não tem. Inclusão também é importante nos 
cursos técnicos, nas faculdades etc. Por que é 
importante Intérprete na sala de aula? Porque a 
Intérprete é importante pro D.A(Deficiente Auditivo). 
Porque além deles não escutarem eles não sabem ler." - 
Jessica, Layza, Reidner, Jasmine, Bruno, Luiz. 

 

Todos os alunos interagiram além das expectativas e ao 
entregarem os trabalhos, foi feita uma rápida aula do alfabeto em 
Libras que estava nas paredes e se empolgaram com sinais 
diferentes que podiam não entender o significado até então ou não 
era de uso comum. Após a breve aula, foram dirigidos até as 
cartelas para poderem tatear o Braile. Alguns não entenderam 
momentaneamente onde tocar, mas alguns segundos depois, os 
alunos que tateavam no Braile, mostravam para os outros 
explicando onde tocar. Muitos ficaram empolgados e tiraram fotos 
e foi solicitado que deixássemos as cartelas a fim de continuar a 
promover a inclusão em sala de aula. 

 
Figura.2 – Apresentação do Alfabeto em Braile. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
CONCLUSÃO 
 
A partir do trabalho foi possível entender um pouco melhor sobre 
a situação escolar em relação à Inclusão nas escolas e como 
teorias como as elaboradas por Vygotsky podem ser utilizadas 
para a melhor compreensão dos projetos a serem exercidos. Foi 
visto também como é a relação da Inclusão na aula a partir das 
propostas e da experiência de campo, como a relação das idades 
dos alunos, o entendimento sobre inclusão, o efeito que o Design 
Gráfico pode exercer nessas relações e demonstrando o que 
aprendeu para os outros.  
 

A pesquisa de laboratório na escola foi bastante positiva. Foi 
proposto que a sala fosse dividida em quatro grupos de seis 
pessoas e em cada grupo metade escreveria o que significava 
inclusão para eles e a outra metade desenharia algo relacionado à 
inclusão, também foram colocados na parede cartelas com o 

alfabeto em libras e braile e os números de 0 a 9. Desde o inicio 
os alunos e os professores responsáveis pela sala se mostraram 
entusiasmados com a experiência. Todos os alunos participaram 
das atividades propostas. Observamos que os alunos sem 
necessidade estavam tentando fazer os sinais de Libras das 
cartelas que colocamos na parede e os alunos surdos os ajudavam 
a fazer de forma correta. As cartelas se mostraram bastante eficaz 
e interessante, pois tanto os alunos e os professores pediram que 
as cartelas fossem cedidas a eles para auxilia-los durante as aulas. 
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8.2 ANEXO B 

 

 

 

 


