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Abstract 

Analysis of an audio described image from a 
textbook: an epistemologic approach in the teaching 
of chemistry to visual impairment people. An 
analysis of an image used to represent the Dalton 
atomic model is carried out. The Bachelard’s 
epistemological obstacle notion was used.  

Introdução 

Segundo Vygotski
1
, o aprendizado de cegos se dá 

de forma diferenciada, superando as dificuldades 
impostas pela deficiência por compensação, pois 
não são deficientes intelectuais e com a 
socialização na escola tornam-se eficientes. 
Esse trabalho analisa, a partir de uma perspectiva 
bachelardiana

2
, a audiodescrição de uma imagem 

do livro “Química”, de Martha Reis
3
, disponível em 

MECDaisy. Escolheu-se a 2ª figura (página 99) do 
capítulo 7: “Átomos e moléculas”, na seção 1: 
“Modelo atômico de Dalton”, que representa a sua 
convenção. 

Resultados e Discussão 

Primeiramente, as figuras do livro foram 
classificadas em imagens ilustrativas e 
conceituais. Dentre as conceituais escolheu-se a 
aqui demonstrada na figura 1, para se proceder a 
análise da audiodescrição. 

 
Figura 1. Figura escolhida do Livro “Química” de 

Marta Reis. 
 

A figura 2 reproduz a audiodescrição da figura 
escolhida. 

 
Figura 2. Texto da audiodescrição gerado pelo 

MECDaisy 
 

Analisando-se a audiodescrição pode-se verificar 
que a mesma reproduz de forma fidedigna, inclusive 
narrando as cores das respectivas esferas, a 
imagem da figura 1, o que pode fortalecer 

obstáculos epistemológicos (Bachelard), por 
exemplo: “a experiência primeira”, pois tratam-se de 
imagens não vistas e sim descritas, o cego pode 
prestar mais atenção na compreensão da imagem 
do que na sua abstração; “obstáculo verbal”, ligado 
à audiodescrição causando um tipo de imposição do 
entendimento da figura para o cego; 
“substancialismo”, reduz a representação do modelo 
atômico em questão a uma bola maciça; “realismo”, 
aponta tamanhos diferentes para bolas maciças 
dando ideia de dimensão. 

Conclusões 

A audiodescrição de uma imagem a partir dos 
“olhos” de um vidente é um instrumento de 
mediação limitado. O processo de construção do 
conhecimento científico requer um esforço de 
abstração para o qual a audiodescrição, segundo a 
análise realizada, parece não estar contribuindo. É 
sabido que a presença de uma deficiência acaba 
estimulando diferentes formas de superá-la, então a 
pergunta óbvia que se deve fazer é: o aluno 
deficiente visual deve aprender química pelos 
mesmos caminhos do vidente? 
O próprio aluno ledor já encontra dificuldades 
diversas ao se deparar com algumas figuras e 
maneiras como são apresentadas em livros 
didáticos e qualquer aluno cego pode apresentar 
dificuldades semelhantes ao tentar compreender a 
imagem audiodescrita. 
Em contrapartida, o cego pode fazer um caminho 
diferente que é delimitado e bloqueado pelo uso 
somente desse recurso como material na mediação 
ou estudos do deficiente, é preciso oferecer mais 
alternativas que contemplem outras possibilidades e 
outros sentidos para estabelecer o seu processo de 
compensação, e abstração. 
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