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RESUMO 

 

Discute o processo de interação comunicacional das pessoas com Síndrome de 
Down por meio da fotografia. Percebe-se que o campo da Ciência da Comunicação 
carece de discussões sobre a comunicação da pessoa com deficiência intelectual. 
Diante disso, utilizou-se da pesquisa-ação, com abordagem qualitativa para 
responder a seguinte problemática: Como se dá o processo comunicativo por meio 
da fotografia com os(as) jovens com Síndrome de Down? A pesquisa documental foi 
empregada para levantar o processo histórico de construção da Associação Down 
de Goiás, além do acervo online da Presidência da República sobre os marcos 
legais nas políticas de inclusão. A primeira ação desenvolvida dentro da Associação 
Down de Goiás, na cidade de Goiânia, foi a implantação de uma Biblioteca dentro do 
espaço físico da instituição, e a partir deste equipamento cultural elaborou a I e II 
Oficina de Fotografia, com a participação de crianças, jovens e adultos com 
Síndrome de Down, e pessoas da comunidade sem deficiência. A amostragem da I 
Oficina de Fotografia foi composta por 6 fotografias de dois jovens com Síndrome de 
Down partícipes da Oficina de Fotografia, além da seleção de seis fotografias de 
quatro páginas das redes sociais virtuais - Fanpage Downeat; 
@downsyndromeinternational; @institutomanodown; @downlicia_oficial – as 
páginas pertencem a associações de pessoas com síndrome de Down e perfil 
pessoal de um jovem Down. Para a II Oficina a amostra corresponde ao todo – 14 
jovens com síndrome de Down que participaram. A escolha das imagens se deu 
pelo princípio do punctum de Barthes (1998) e para a análise dos dados empregou a 
teoria de semelhança a semelhança de Didi-Huberman (2011). A aproximação das 
imagens se deu por meio da construção do Atlas de Mnemosine. Os resultados 
demonstraram que apesar da subjetividade expressa nos gestos a disposição das 
fotografias dos(as) jovens com Síndrome de Down revelou capacidade de se 
comunicarem por meio dos gestos e das poses. E tal fato se reafirmou na segunda 
oficina, onde os(as) jovens com síndrome de Down foram mais enfáticos com 
relação aos seus gostos e preferências, sendo isso considerado uma forma de 
comunicação, já que ao se posicionar, expressa-se opinião e pensamento crítico-
reflexivo. A II Oficina de fotografia oportunizou a elaboração do livro autobiográfico, 
ou seja, os partícipes escreveram a sua história por meio das fotografias. Conclui-se 
que, os resultados foram positivos, alguns dos participantes possuem dificuldades 
de se expressar verbalmente, e a fotografia se constituiu uma forma de comunicar 
com o mundo, principalmente com a construção do livro autobiográfico. Outro fator 
relevante na pesquisa foi o impacto social, com relação a implantação da biblioteca 
e as ações culturais promovidas por esse equipamento cultural, as pessoas com 
síndrome de down, as mães e os familiares desfrutam de um espaço que oportuniza 
o acesso a cultura e ao lazer, colaborando assim para o crescimento e visibilidade 
da Associação Down de Goiás.  
 

Palavras-chave: Interação comunicacional. Deficiência intelectual. Cultura. 

Biblioteca inclusiva 

 
 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Discusses the process of communicational interaction of people with Down 
Syndrome through photography. It is noticed that the field of Communication Science 
lacks discussions on the communication of people with intellectual disabilities. 
Therefore, we used action research, with a qualitative approach to answer the 
following problem: How is the communicative process through photography with 
young people with Down Syndrome? The documentary research was used to survey 
the historical process of construction of the Down Association of Goiás, as well as 
the online collection of the Presidency on legal frameworks in inclusion policies. The 
first action developed within the Down Association of Goiás, in the city of Goiânia, 
was the implementation of a Library within the physical space of the institution, and 
from this cultural equipment prepared the I and II Photography Workshop, with the 
participation of children, young people and adults with Down Syndrome, and people 
from the community without disabilities. The I Photography Workshop sample 
consisted of 6 photographs of two Young People with Down Syndrome who 
participated in the Photography Workshop, in addition to the selection of six four-
page photographs from the virtual social networks - Fanpage Downeat; 
@downsyndromeinternational; @institutomanodown; @downlicia_oficial - The pages 
belong to associations of people with Down syndrome and a young Down's personal 
profiles. For the II Workshop the sample corresponds to all 14 young people with 
Down syndrome who participated. The choice of images was based on Barthes's 
punctum principle (1998) and for data analysis employed the similarity theory as Didi-
Huberman (2011). The approximation of the images occurred through the 
construction of the Mnemosine Atlas. The results demonstrated that despite the 
subjectivity expressed in the gestures, the disposition of the photographs of the 
young people with Down Syndrome revealed the ability to communicate through 
gestures and poses. And this fact was reaffirmed in the second workshop, where the 
young people with Down syndrome were more emphatic about their tastes and 
preferences, which is considered a form of communication, since in expressing 
themselves opinion and thought reflexive-critical. The II Photography Workshop 
enabled the elaboration of the autobiographical book, that is, the participants wrote 
their history through photographs. It was concluded that the results were positive, 
some of the participants have difficulty expressing themselves verbally, and 
photography was a way of communicating with the world, especially with the 
construction of the autobiographical book. Another relevant factor in the research 
was the social impact, regarding the implementation of the library and the cultural 
actions promoted by this cultural equipment, people with down syndrome, mothers 
and family members enjoy a space that provides access to culture and the 
environment. leisure, thus contributing to the growth and visibility of the Goiás Down 
Association. 
 
Keywords:  Communicational interaction. Intellectual disability. Culture. Inclusive 

library. Photography. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conviver com as diferenças nos estimula a experiências transformadoras. 

Vivencio a primazia dessa convivência há mais de dezesseis anos, devido ao 

vínculo com minha sobrinha Victórya Pollyana que nasceu com Síndrome de Down. 

O luto1 de sua mãe, Tatiane Silva, a rejeição dos familiares em primeiro grau, e o 

comportamento de repulsa por parte de algumas pessoas da sociedade despertaram 

angústias, as quais impulsionaram ao anseio de estudar a inclusão, tanto no âmbito 

social, quanto no educacional.  

Iniciei as buscas por informações sobre a Síndrome de Down (SD), naquele 

momento era importante que a mãe – Tatiane - compreendesse as limitações, assim 

como as perspectivas de vida das pessoas com SD. Foi nesse momento que 

encontrei a Associação Down de Goiás (ASDOWN), instituição não-governamental 

que acolhe os familiares de pessoas com SD e os instrui sobre os direitos sociais, 

além de oferecer apoio quanto ao desenvolvimento clínico, social e educacional das 

crianças, jovens e idosos com a Trissomia do cromossomo 21. Ao me associar a 

ASDOWN em 2004 pude ampliar o olhar para as potencialidades das pessoas com 

SD, e desenvolver pesquisas sobre a temática – Down e inclusão.  

Desenvolvi as pesquisas iniciais com o Trabalho de Conclusão de Curso em 

2017, o qual envolveu o indivíduo com SD e a Biblioteca escolar. A pesquisa 

averiguou a relevância da Biblioteca Escolar no processo de ensino aprendizagem 

da pessoa com Síndrome de Down. Os resultados apontaram para o déficit na 

formação continuada dos profissionais da informação ao trabalharem com a pessoa 

com deficiência intelectual (FARIA, 2017).  

Ao iniciar o projeto de mestrado verificou-se um número reduzido2 de estudos 

científicos publicados sobre o desenvolvimento da pessoa com Síndrome de Down 

no âmbito da Ciência da Comunicação; isso evidencia que os estudos nesta 

temática não se esgotam a princípio. Desta forma, a primeira ideia com relação à 

este trabalho adveio da intenção em pesquisar a produção cultural midiática para 

crianças e jovens com Síndrome de Down nas bibliotecas escolares de Goiânia, e 

                                                           
1
  Segundo Faria (2017, p. 20) aqui “palavra luto tem uma conotação diferente, pois não se refere à 

morte no seu sentido literal, mas se refere à morte dos sonhos, perspectivas, desejos e planos 

elaborados durante todo o período gestacional para a criança tão esperada”. 
2
  No tópico 2.1 detalha a forma com que foi realizado o levantamento bibliográfico e quais bases de 

dados consultadas para a pesquisa. 
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assim, compreender a influência desse equipamento cultural nas produções 

midiáticas e no desenvolvimento da pessoa com SD. Porém, a pesquisa exploratória 

campo identificou a inexistência de material, uma vez que, as escolas que possuíam 

estudantes com SD, estavam desprovidas de estrutura cultural, ou seja, da 

biblioteca e da produção cultural inclusiva. As buscas iniciaram na seleção de 

escolas públicas e particulares que possuíam bibliotecas com bibliotecário. Logo 

identifiquei que o município de Goiânia é desprovido de biblioteca escolar com 

profissional da área de Biblioteconomia, ou seja, os profissionais que atuam nas 

escolas estão readaptados para aquela função. Com relação às escolas públicas 

estaduais o caso não é diferente do município. Desta forma, a pesquisa exploratória 

restringiu para as escolas particulares. Ao ligar3 nas escolas particulares comprovou-

se a existência de biblioteca com bibliotecário, e em alguns casos educando com 

Síndrome de Down matriculado, todavia as atividades culturais desenvolvidas 

contemplam a escola como todo, sem adaptação para as singularidades das 

pessoas com SD.  

As reformulações foram necessárias e este desafio levantou o 

questionamento sobre onde pesquisar sobre produção cultural para a pessoa com 

SD? Ao buscar resposta para o questionamento surgiu a ideia de visitar a ASDOWN 

e verificar quais as ações desenvolvidas pela instituição para o acesso à cultura. 

Estabeleceu diálogo inicial com a presidente da Associação Ana Maria Motta, que 

nos relatou a ausência de atividades culturais produzidas dentro do espaço da 

ASDOWN.  

Diante desta resposta, foi proposto a implantação de uma Biblioteca dentro da 

Associação Down de Goiás, e por meio desse equipamento produzir atividades 

culturais para os associados, familiares e comunidade em geral. De forma a incluir 

as pessoas sem deficiência dentro do espaço das pessoas com deficiência e 

potencializar a inclusão inversa, já que segundo Almeida (2012, p. 4) a “inclusão 

inversa possibilita que as crianças sem deficiência tenham uma visão interativa da 

                                                           
3
  Selecionei escolas de nível socioeconômico diverso para comprovar a existência dos dois 

requisitos básicos, ou seja, a pessoa com SD e a Biblioteca escolar com profissional Bibliotecário. 
Utilizei da minha experiência de 22 (vinte e dois) anos de atuação no ramo de livraria e divulgação 
nas escolas da capital goiana para fazer a seleção das escolas. Após seleção liguei em cada uma 
das vinte e cinco unidades educacionais para comprovar a existência da pessoa com SD e da 

Biblioteca escolar - ocultarei os nomes das unidades educacionais por não possuir autorização 
para publicação – além de questionar o desenvolvimento e atividades culturais para os estudantes 
com SD. . 
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diversidade, aumentando a consciência e sensibilidade, bem como desenvolve 

relacionamentos afetivos com seus pares que possuem deficiência”. 

A princípio realizou-se pesquisa bibliográfica4, a qual foi importante para esta 

pesquisa, uma vez que precisava compreender os aportes teóricos sobre a 

comunicabilidade da pessoa com Síndrome de Down. Para tanto, buscou nas bases 

de dados Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Scientific Electronic Library Online (Scielo) e Google Acadêmico os seguintes 

descritores: comunicabilidade, interação comunicacional, ato comunicativo, 

comunicação e linguagem. Utilizou-se da busca avançada para associar os 

descritores ao objeto da pesquisa – a pessoa com Síndrome de Down.  

O tema desta pesquisa torna-se necessário a partir da escassa discussão 

sobre o processo comunicativo da pessoa com SD. Ao realizar outro levantamento 

bibliográfico5 em bases de dados como: CAPES, Google Acadêmico, Scielo e BDTD, 

sobre a temática observou-se um limitado número nas produções científicas dentro 

da Ciência da Informação e Ciência da Comunicação. Em outra área do 

conhecimento – fonoaudiologia - a linguagem está em voga, mas sem envolver o 

processo comunicacional, a mídia e a cultura.  

O fonoaudiólogo segundo do Conselho Federal de Fonouaudiologia “é 

responsável por promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia 

(habilitação/reabilitação), monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos 

fonoaudiólogicos”, os quais envolvem “a função auditiva periférica e central, na 

função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na 

fluência, no sistema miofuncional orofacial e cervical e na deglutição” (CFFa, 2007, 

p. 6), sendo assim, o foco dessas outras áreas é o estímulo a fala e aos possíveis 

distúrbios.  

Outro fator que justifica esse tema é o fato de ser bibliotecária. As discussões 

dentro do campo da Ciência da Informação sobre a pessoa com SD e atividades 

culturais para esse público são escassa, por esse motivo me propus a realizar esta 

pesquisa no intuito de contribuir com uma pequena parcela que seja com a área. 

Diante do exposto, nota-se uma lacuna a se estudar, e quem sabe abrir perspectivas 

para o desenvolvimento de pesquisas científicas dentro da ASDOWN. A Associação 

                                                           
4
  Quadro 1 detalha o levantamento bibliográfico no tópico 2.1 (p. 20). 

5
  Idem nota de rodapé 4.  
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é um campo rico para o aprimoramento nos estudos científicos das capacidades 

cognitivas e físicas da pessoa com Síndrome de Down. 

Esses apontamentos iniciais, fundamentaram meu questionamento principal. 

Dessa forma, utilizou-se da abordagem qualitativa para responder a seguinte 

problemática: Como se dá o processo comunicativo por meio da fotografia com 

os(as) jovens com síndrome de Down? Para responder a essa pergunta, torna-se 

necessário, além da Ciência Comunicação, visitar outros campos da Ciência – 

Psicologia, Sociologia e Educação – para compreender o desenvolvimento cognitivo 

e a comunicação dessas pessoas.  

Thompson (2002, p. 42) diz que “os produtos da mídia são recebidos por 

indivíduos que estão situados em específicos contextos sócios históricos”, o autor 

afirma que os receptores dessa mídia não são consumidores passivos do conteúdo, 

mas se comportam ativamente, e que o sentido dos produtos se relaciona 

diretamente com a formação educacional e social de cada indivíduo. Sendo assim, 

pode-se construir a hipótese de que a pessoa com SD é capaz de manifestar as 

suas opiniões, de se expressar de forma efetiva, desde que aquilo que lhe é 

apresentado tenha significância dentro do processo histórico cultural. 

A interação comunicacional “decorre do esforço humano de enfrentar as 

injunções do mundo e de desenvolver aquelas atuações para seus objetivos – o 

próprio „estar em contato‟, quer seja solidário quer conflitivo”, e quem sabe “com 

dosagens variadas de ambos” (BRAGA, 2011, p. 66), verifica-se que o simples 

contato com o outro independente do motivo se caracteriza por interação 

comunicacional, desta forma o olhar, o gesto, o toque, o sorriso e mesmo a conversa 

são algumas das manifestações de interação comunicacional.  . 

Sendo assim, essa pesquisa tem por objetivo geral compreender, por meio 

de uma pesquisa-ação o processo de interação comunicacional das pessoas com 

SD por meio da fotografia. E por objetivos específicos: descrever o processo 

histórico de construção da Associação Down de Goiás; avaliar a eficácia das oficinas 

de fotografia na interação comunicacional; verificar o significado das produções 

culturais no comportamento comunicacional das pessoas com SD; averiguar junto às 

mães, o avanço dos participantes nos projetos realizados pela biblioteca da 

Associação Down de Goiás (ASDOWN).  

Segundo o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), a Resolução 

nº 466/12 e a Resolução n. 510/16 “toda pesquisa envolvendo seres humanos deve 
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ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)”, uma vez 

que “a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção 

devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos” 

(BRASIL, 2016); por acreditar e respeitar os princípios éticos da pesquisa científica, 

esse trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal de Goiás, no mês de dezembro/2018, aprovado em 26 de março 2019, por 

ter envolvimento direto com o humano, conforme Anexo A. Os Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foram assinados pelos responsáveis dos 

participantes das Oficinas de Fotografia, Anexo B, e o Termo de Anuência assinado 

pela presidente da Associação Down de Goiás, Anexo C.  

A CAPES desde 2017 vem atualizando sua forma de avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação no Brasil, o qual visa “substituir o atual modelo de 

análise de Formação e Pesquisa, por um mais amplo, o multidimensional”. O novo 

formato terá como base cinco dimensões: “Formação, Pesquisa, Transferência de 

Conhecimento/Inovação, Internacionalização/Inserção Regional e Impacto na 

Sociedade” (BRASIL, 2019). A presente pesquisa se insere no novo padrão 

implementado pela CAPES, mas quero aqui ressaltar o “Impacto na sociedade”. 

Após decidir o campo de pesquisa e o objeto a ser pesquisado, cadastrei a 

Biblioteca ASDOWN como projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, já 

que o produto, ou seja, a ação cultural implementada na Associação Down de Goiás, 

deu origem primeiro a Biblioteca, e esse equipamento cultural impactou essa 

comunidade em específico, pois foram realizadas Oficinas de Fotografias, Oficina 

Literária e Palestra. O envolvimento das mães com as crianças e jovens com 

síndrome de Down nas oficinas foi de extrema importância, uma vez que, tínhamos 

mães com depressão, jovens com autoestima baixa, e a participação desses(as) fez 

com que recobrassem a autonomia e a vontade de viver a vida, conforme relato de 

uma mãe na (p. 80).   

Outro impacto social que a pesquisa proporcionou foi a elaboração de um 

livro, no qual os(as) jovens com SD escreveram a sua própria história por meio da 

fotografia, comunicando consigo mesmo e com o mundo seus gostos, seus gestos, 

suas vestimentas, suas poses, enfim mostraram um pouco de si para os outros. O 

lançamento desse livro emocionou os familiares dos(as) jovens com SD partícipes 

da oficina de fotografia. Hoje a Biblioteca tem oferecido produções culturais para a 
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comunidade ASDOWN, com a projeção de atender a comunidade dos bairros 

adjacentes.  

A prática social permite ao pesquisador(a) aproximar da comunidade que 

pretende pesquisar, bem como da sua realidade – econômica, cultural, educacional 

e social. Essa imersão no ambiente da ASDOWN trouxe saldos positivos até o 

momento, e mesmo sem ter sido inaugurada – com previsão de inauguração para 

março/2020 - a Biblioteca oferece serviços aos associados e familiares das pessoas 

com SD, tais como: normalização de trabalhos acadêmicos6 e auxílio na busca de 

informações via web. Verifica-se, a contribuição desta para o âmbito social, além de 

ir ao encontro da linha de pesquisa, a qual me propus estudar - mídia e cultura - do 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

Inicialmente os capítulos desta pesquisa estão estruturados da seguinte 

forma: O capítulo 2 discorre sobre o percurso metodológico que ilumina o caminho 

da pesquisa. O capítulo 3 apresenta ao leitor o que é a Síndrome de Down, assim 

como suas limitações, possibilidades de aprendizagem e interação comunicacional 

com o outro e o mundo. O capítulo 4 aborda sobre os aspectos da ação cultural, a 

importância dos equipamentos culturais no desenvolvimento de atividades que 

viabilizam o acesso à cultura e ao lazer dos indivíduos com SD. No capítulo 5 a 

comunicabilidade é discutida a partir da interação comunicacional e a eficácia dos 

gestos na comunicação da pessoa com Síndrome de Down. O capítulo 6 expõe os 

resultados e a análise dos dados coletados nas duas Oficinas de Fotografia. E no 

capítulo 7 as Considerações finais. 

  

                                                           
6
  No momento a usuária da biblioteca que utilizou deste serviço é irmã de uma pessoa com SD. 



18 
 

 

2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Ao evoluir o ser humano aprimora seus conhecimentos, e as necessidades 

que a vida cotidiana os incentivou durante os primórdios da humanidade, a 

buscarem meios para a sobrevivência. Os questionamentos incitam-nos a pensar, e 

algumas dúvidas podem ter respostas imediatas, outras dependem de pesquisas, e 

isso ocorre “quando não se dispõe de informações suficiente para responder ao 

problema” ou porque as informações encontram-se em “estado de desordem que 

não possa ser adequadamente relacionada ao problema” (GIL, 2010, p. 1). 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) a pesquisa emprega métodos para dar 

respostas ou soluções a uma dúvida ou problema. Essa busca contínua aponta 

diversos caminhos ao conhecimento, que segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), 

Martins e Theóphilo (2009) esses se dividem em quatro tipos, que são: o 

conhecimento vulgar ou senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento 

teológico e o conhecimento científico, “cada um deles subordinado ao tipo de 

apropriação que o homem faz da realidade” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 1). 

As vivências diárias e suas experiências contribuem para o desenvolvimento 

do conhecimento vulgar, já o senso comum provêm da observação, e independe de 

“pesquisas, estudos, reflexões ou aplicações de métodos aos assuntos práticos” (Id, 

2009, p. 1). A racionalidade proporciona ao ser humano meios para o pensamento 

reflexivo, permitindo assim o conhecimento filosófico. O conhecimento teológico 

transcende ao entendimento físico e se respalda na fé que o homem deposita na 

divindade. Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 9) a fé teológica se liga a uma 

“pessoa que testemunha Deus diante de outras pessoas” e o conhecimento advém 

das tradições culturais e religiosas, que são transmitidas de geração em geração. 

Por fim o conhecimento científico, o qual se opõem ao conhecimento 

empírico, uma vez que segue “aplicações de métodos, faz análises, classificações e 

comparações” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 1). Portanto, a ciência não é algo 

pronto e acabado, mas se pauta na busca constante por novos olhares e soluções, 

no intuito de se aproximar da verdade. 

Lefebvre (1995) diz que não se deve contentar em olhar ou mesmo observar 

o objeto pesquisado, mas sim “penetrar” no campo pesquisado, “deve-se buscar a 

lei não fora do fenômeno, mas nele em seu lado ou aspecto universal. É preciso não 
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esquecer de interrogar de novo o fenômeno para assegurar-se de que nada 

importante foi omitido” (LEFEBVRE, 1995, p. 255).  

Para complementar a fala de Lefebvre que Pantaleão, Sobrinho e Gomes 

(2017, p. 137) ressaltam que “investigar um fenômeno implica saber o que o leva a 

se manifestar. Por que ele se manifesta? Como se manifesta? Quais as „implicações‟ 

são desencadeadas nas suas manifestações?”. Desta forma os próximos tópicos 

deste capítulo apresentam as estratégias metodológicas empregadas na pesquisa, 

ou seja, a abordagem, o tipo, os instrumentos e a análise. 

 

2.1 ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Essa abordagem surge a partir de pesquisadores que investigaram grupos de 

pessoas, com o intuito de analisar e compreender os hábitos e costumes de outros 

povos, ou seja, sociólogos e antropólogos utilizaram inicialmente e em “pouco 

tempo, a pesquisa qualitativa passou a ser empregada em outras disciplinas da 

ciências sociais e comportamentais, incluindo a educação” (DENZIN; LINCOLN, 

2006, p. 15).  

A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador interpretar e compreender as 

singularidades do objeto estudado, ou seja, “consiste em um conjunto de práticas 

materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (Ibid., p. 17); isso quer 

dizer que o pesquisador entra no contexto natural da pesquisa, se utiliza da prática 

interpretativa para obter acesso a experiência. 

No caso específico desta pesquisa, a abordagem qualitativa permite olhar 

para um tipo de grupo social, o qual possui pouca visibilidade dentro dos estudos da 

Comunicação. A flexibilidade desta abordagem, aliada à pesquisa-ação amplia as 

possibilidades interpretativas e reflexivas sobre o comportamento comunicacional da 

pessoa com SD por meio da fotografia, já que eu e o sujeito pesquisado participam 

efetivamente da pesquisa.  

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO 

 

A intenção deste tópico não é se esgotar em explicar o método estabelecido 

nesta pesquisa, mas elucidar o porquê da escolha deste caminho para analisar a 

comunicabilidade da pessoa com Síndrome de Down. Para Gil (2010, p. 25) as 
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pesquisas evidenciam a diversidade dos objetos pesquisados, assim como as 

inúmeras diversidades nos seus objetivos. Diante disso é imprescindível classificar a 

pesquisa; este ato facilitará a compreensão do pesquisador e do leitor com relação 

ao objeto e aos objetivos da pesquisa. Tendo por base esta definição de Gil (2010), 

a presente pesquisa, tem por objeto a pessoa com Síndrome de Down, e por 

objetivo a pesquisa exploratória com abordagem qualitativa na intenção de 

compreender o processo de interação comunicacional das pessoas com SD por 

meio da fotografia e da leitura. 

A metodologia dessa pesquisa se baseia na pesquisa-ação, que tem por 

ênfase a intervenção no campo de pesquisa e as mudanças ocorridas após a 

implantação de ações na comunidade. Sendo assim, analisa as ações culturais da 

Biblioteca Associação Down de Goiás, que tem por intuito promover vivências 

culturais às pessoas com SD, seus familiares e a comunidade em geral, com isso 

visa aprimorar a prática da inclusão inversa.  

Emprega a pesquisa bibliográfica na construção do referencial teórico e 

suporte para a busca nas bases de dados do que já foi, ou se tem publicado sobre o 

tema desta pesquisa. As bases consultadas foram os periódicos da CAPES, Scielo, 

Google Acadêmico. O levantamento bibliográfico foi realizado a partir dos seguintes 

termos: Comunicabilidade, Interação Comunicacional, Ato Comunicativo, 

Comunicação, Linguagem. Verifique os dados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Pesquisa bibliográfica sobre Comunicação e SD 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Termos 

CAPES Scielo Google Acadêmico 

BS Com. 
BA 
- 

SD 
BS Com. 

BA 
- 

SD 
BS Com. 

BA - 
SD 

Comunicabilidade 259 259 00 25 03 00 22.500 19.200 01 

Interação 
Comunicacional 

549 48 04 19 05 00 76.800 74.000 30 

Ato Comunicativo 671 50 03 16 16 00 114.000 98.900 528 

Comunicação 43.888 7.057 159 12.305 960 01 3.020.000 2.910.000 290 

Linguagem 26.509 676 02 5.292 95 00 1.970.000 1.500.000 281 

Total 1.549.397 8.090 168 17.657 1.079 01 5.203.000 4.602.100 1.130 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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O processo aconteceu da seguinte forma: primeiro buscou na Busca Simples 

(BS) os cinco termos indicados no Quadro 1, em seguida selecionou o filtro por área 

temática, ou seja, Comunicação (Com.) e por último a busca avançada com o termo 

principal agregado ao termo síndrome de down (BA – SD). Após o levantamento 

bibliográfico foi possível visualizar que as pesquisas com a temática – Comunicação 

e Síndrome de Down – são escassas no campo científico. O Google Acadêmico 

apresenta índices relevantes de publicação dentro da temática, porém a plataforma 

é precária com relação ao sistema de busca avançada, conclui-se que o quantitativo 

envolve pesquisas de outra ordem da Ciência, seja no âmbito da saúde, ou 

educação.  

A pesquisa documental é utilizada para levantar o processo histórico de 

construção da Associação Down de Goiás, por meio do Livro de Atas nº 1, com 

abertura no dia 20 agosto 1992, conforme Anexo D. E o acervo online da 

Presidência da República sobre os marcos legais nas políticas de inclusão.  

 

2.2.1 Pesquisa-ação 

 

A origem exata da pesquisa ação ainda é incerta segundo Tripp (2005), mas 

pesquisadores desta linha, tais como: Kemmis e McTaggart (1988); Franco (2005); 

Miranda e Resende (2006); Thiollent e Colette (2014) atribuem o uso do termo por 

Kurt Lewin, no âmbito estadunidense (1946), no pós guerra, o qual empregou a 

pesquisa em inúmeras investigações comunitárias; e no final da década de 1960 aos 

dias atuais, o termo vem sendo empregado no contexto europeu, canadense, 

australiano e alemão. A Pesquisa Ação (PA) foi utilizada em diversos contextos, 

acompanhada das vivências e das práticas de todos participantes (KEMMIS; 

MCTAGGART, 1988, p. 10). 

Essa miscelânea com relação ao uso do termo dificulta a definição do 

conceito com relação à PA. Tripp (2005, p. 445) relata que “é difícil de definir a 

pesquisa-ação por duas razões interligadas: primeiro, é um processo tão natural que 

se apresenta, sob muitos aspectos, diferentes; e segundo, ela se desenvolveu de 

maneira diferente para diferentes aplicações”. Na atualidade, as releituras sobre a 

PA buscam se distinguir, mas as abordagens canadense e francesa estabelecem 

elos, tendo por principais teóricos René Barbier (2004) e André Morin (2004); na 

abordagem australiana destacam-se Wilfred Carr e Stephen Kemmis (1988). 
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A PA tem por objetivo melhorar as práticas sociais e educativas, já que possui 

o caráter participativo e colaborativo, corroborando com a afirmação de Tripp (2005), 

onde a pesquisa ação se manifestará de diversas formas; dependendo da sua 

aplicação, e o contexto que está sendo aplicada a pesquisa, ela se molda ao 

pesquisador e aos pesquisados. 

Para Kurt Lewin a PA se define por ser um posicionamento realista da ação, 

que sempre vem seguida por uma reflexão autocrítica, objetiva e uma avaliação de 

resultados (PEREIRA, 2001), e das ações deliberadas de transformações da 

realidade, por meio do pesquisador. Na Figura 1 observa-se o ciclo da pesquisa-

ação elaborado por McKay e Marshall (2001), a qual expõe o pensamento de Kurt 

Lewin, uma vez que para iniciar o processo de PA é necessário a reflexão 

autocrítica, já que o pesquisador terá que identificar o problema, o reconhecer para 

então propor e implementar a ação e deverá ser monitorada e avaliada. Se a ação 

não revelou dados suficientes para a solução do problema, ela é aperfeiçoada e 

entra no ciclo de implementação e avaliação, até o momento que os resultados 

sejam convincentes.  

 

Figura 1 - Ciclo da pesquisa-ação 

Fonte: Elaborado com base em McKay e Marshall (2001). 

 

Pitano, Rosa e Daudt (2014) dizem que a pesquisa ação prioriza a 

“apreensão da realidade integradoras entre os sujeitos participantes, sem separar 

quem pesquisa e quem é pesquisado”, isso garante liberdade ao pesquisador, já que 
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este participa de todo o processo da pesquisa social, porém, Thiollent (1992, p. 16) 

descreve seis considerações sobre esse tipo de pesquisa:  

 

a) há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas 
implicadas na situação investigada; 

b) desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem 
pesquisados e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação 
concreta; 

c) o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela 
situação social e pelos problemas de diferentes naturezas encontrados 
nesta situação; 

d) o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em 
esclarecer os problemas da situação observada; 

e) há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e 
de toda a atividade intencional dos atores da situação; 

f) a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): 
pretende-se aumentar o conhecimento dos pesquisadores e o 
conhecimento ou o „nível de consciência‟ das pessoas e grupos 
considerados (THIOLLENT, 1992, p. 16). 

 

A PA é feita em grupo onde os partícipes podem aprender com suas próprias 

experiências, e a partir desta aprendizagem transformar o meio no qual ocorreu a 

intervenção da pesquisa, visto que, um dos objetivos da pesquisa é resolver ou 

esclarecer os problemas observados. E isso acontece por ser uma pesquisa com 

foco central no agir, e requer a participação de todos os interessados na ação 

planejada para mediar as alternativas no interior da situação investigada 

(THIOLLENT, 1992). 

Barbier (2004, p. 54) menciona que a PA “reconhece que o problema nasce, 

num contexto preciso de um grupo em crise. O pesquisador não provoca, mas 

constata-o, e seu papel consiste em ajudar a coletividade” e esta ajuda se pauta em 

considerar todos os “detalhes mais cruciais ligados aos problemas”, permitindo 

assim, uma “tomada de consciência dos atores do problema numa ação coletiva”. 

E esse conjunto de ações nos leva a compreender o pensamento de Streck 

(2013) sobre as dificuldades de encaixar na dinâmica da vida e do mundo os 

esquemas metodológicos e disciplinares que é proposto para a elaboração de uma 

pesquisa. Na PA o pesquisador encontra flexibilidade para estruturar o esquema 

metodológico, segundo os hábitos, os costumes e a disciplina instituída no espaço 

geográfico a ser pesquisado. Conscientizar grupos ou indivíduos é tarefa árdua e os 

limites metodológicos tradicionais às vezes não conseguem alcançar esta 

subjetividade do comportamento, por melhor e mais estruturada que seja a 

metodologia. 
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Kemmis e McTaggart (1988, p. 9) dizem que a 

 

pesquisa ação é uma forma de indagação introspectiva coletiva, 
empreendida por participantes em situações sociais com o objetivo de 
melhorar a racionalidade, e a justiça de suas práticas sociais ou educativas, 
bem como sua compreensão dessas práticas e das situações em que estas 
ocorrem. Os grupos podem ser constituídos por professores, estudantes, 
diretores de colégios, padres, e outros membros da comunidade; por 
qualquer grupo que compartilha uma preocupação. 

 

Dentro do campo educacional a PA se aplica no desenvolvimento de planos 

de estudos, com ênfase na aprendizagem, no desenvolvimento profissional dos 

professores, ou para investigar a qualidade da merenda escolar. Outra diferença 

entre a pesquisa tradicional e a PA está na atuação dos investigados: a primeira vê 

os pesquisados como indivíduos passivos, que possuem armazenamento de 

informações, e esses sujeitos são considerados incapazes de perceberem os 

problemas que os cercam e de encontrarem soluções. Segundo Peruzzo (2008, p. 

139) a pesquisa é exclusiva do pesquisador, uma vez que, “somente estes 

possuiriam capacidade de formular os problemas e de encontrar formas de os 

resolver” este posicionamento exclui a população investigada, e “os resultados da 

pesquisa ficam reservados aos pesquisadores”. 

Enquanto na PA a população é convidada para participar, ou melhor, é parte 

integrante de todo processo. Os partícipes neste tipo de pesquisa são conscientes 

dos problemas sociais das comunidades, e conhecem algumas soluções, assim 

tanto o pesquisador, como os pesquisados contribuem para a transformação social 

da realidade do contexto estudado. Diante disso, percebe-se que a PA é “uma arte 

de rigor clínico, desenvolvida coletivamente, com o objetivo de uma adaptação 

relativa de si ao mundo” (BARBIER, 2004, p. 67), ou seja, o indivíduo se vê como 

parte de um grupo, por meio do qual, pode se modificar, ou, contribuir para a 

mudança do outro. Morin (2004) complementa este pensamento ao dizer que há 

transformação recíproca da ação e do discurso. 

No campo da comunicação esta pesquisa foi aplicada como forma de 

melhorar os modos de comunicação dos grupos populares, porém, Peruzzo (2008, 

p. 139) salienta que “muitas das pesquisas realizadas na América Latina não tiveram 

ampla divulgação, o que limita o acesso ao conhecimento produzido”. Outro dado 

importante salientado pelo autor é que a Pesquisa Participante teve mais aplicação 

do que a Pesquisa-Ação no campo das Ciências da Comunicação. 
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Mas Soares (2010) apresenta outra vertente sobre o campo da Comunicação 

e a PA, uma vez que, esta pesquisa permite de modo construtivo a participação dos 

grupos interessados em torno de diversas ações comunicativas, tais como: a criação 

de um jornal, espaço de lazer, transformação de uma política de informação, oficina 

de fotografias ou o auto registro audiovisual, sendo “como campo de pesquisa e 

ação comprometido com outra gestão e, por conta disso, se apresenta como forma 

de intervenção social” (SOARES, 2010, p. 1). O caráter social, político e educativo 

da PA se encaixa dentro da perspectiva desta pesquisa, já que a Comunicação 

Social se utiliza dela para reforçar o viés crítico e reflexivo, tanto aos pesquisadores, 

quanto aos pesquisados.  

Participo da ASDOWN a mais de dezesseis anos, e a primeira iniciativa para 

a intervenção foi analisar a Associação e perceber as lacunas existentes dentro do 

âmbito cultural, entrevista informal com a Assistente Social. A partir desta análise do 

campo foi possível identificar que não havia dentro da instituição ações culturais7 

para os associados; com esse resultado solicitou-se uma reunião com a presidente 

da ASDOWN – Ana Maria Mota – para mostrar o resultado da coleta dos dados e 

uma possível intervenção para solução deste problema.  

Foi proposto criar ações culturais dentro da instituição tais como: Oficinas de 

Fotografia, Oficinas de Teatro, Roda de Leitura e trabalho multiprofissional com os 

profissionais que participam dos atendimentos. Ao pensar na continuidade dessas 

ações realizou-se outra proposta para a presidente: a implantação de uma Biblioteca 

dentro da instituição, assim as ações culturais poderão ser elaboradas a partir da 

profissional responsável pelo equipamento cultural, que inicialmente serão 

idealizadas e implementadas por mim. As ideias foram recebidas pela presidente 

que solicitou reunião com o Conselho Diretor para que apresentasse as propostas. E 

em março do ano de 2018 realizou-se a primeira reunião com as mães que 

compõem o Conselho Diretor da Associação Down de Goiás, conforme Figura 2.  

 

 

 

 

 

                                                           
7
  No capítulo 4 trataremos dos conceitos de ação cultural.  
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Figura 2 - Reunião com Conselho Diretor da ASDOWN 

 

Fonte: Imagens do banco de dados da pesquisa (2018). 
Fotografia: Keyla Rosa de Faria (2018).  

 

As imagens da Figura 2 apresentam o momento da reunião daquele dia. A 

imagem 2.1 estou em primeiro plano e ao fundo os componentes do Conselho 

Diretor. Na imagem 2.2 a presidente da ASDOWN, à direita em uma carteira escolar, 

fala ao grupo de pais e mãe do Conselho, à esquerda da imagem a Assistente social 

Vagna Mota participa da reunião. Na imagem 2.3 da esquerda para à direita Prof. 

Vicente, Aparecida, Patrick, Psicopedagoga, Prof.ª Vanessa Santana, eu, Dona 

Creuza e Maria da Luz, todos são pais e mães, com exceção da psicopedagoga e 

eu. 

Naquele momento foi repassado às mães a intenção de implantação da 

Biblioteca e as ações que seriam elaboradas por meio dela. Apesar da Biblioteca 

integrar, inicialmente a pesquisa-ação, esta pesquisa se limita a analisar somente as 

ações realizadas por meio das atividades culturais - Oficinas de Fotografia. 
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2.3 AMOSTRA 

 

Ao selecionar parte dos elementos do universo a ser pesquisado o 

pesquisador se apropria da amostra, sendo que esta tem o intuito de “representar 

uma população mais ampla em suas características e sua distribuição na amostra 

que foi extraída dela” (FLICK, 2009, p. 44). A amostragem se constitui de dois tipos 

essenciais: os formais que apresentam parâmetros definidos a princípio e os 

flexíveis que se definem a partir dos critérios da pesquisa.  

A construção inicial da amostra nesta pesquisa se constitui a partir da 

inscrição dos associados da ASDOWN na I Oficina de Fotografia promovida pela 

Biblioteca ASDOWN. Atualmente a instituição soma mais de 460 associados, 

desses, uma parcela aproximada de 10% é atuante na associação, sendo este o 

universo da pesquisa.  

Nesta pesquisa a amostra foi selecionada a partir dos participantes da I 

Oficina de Fotografia. Os critérios para inscrição era ser jovem ou adulto com ou 

sem deficiência – este requisito foi colocado com a intenção de interagir as pessoas 

com Síndrome de Down, com pessoas sem deficiência. Esta primeira atividade 

cultural produzida pela Biblioteca ASDOWN recebeu inicialmente 10 pessoas – 7 

com SD e 3 mães – duas crianças de nove anos participaram da Oficina por estarem 

em companhia das mães que se inscreveram na atividade. Portanto, no primeiro 

momento da pesquisa a amostra se ateve aos dez participantes da I Oficina de 

fotografia.  

Por se tratar de pesquisa-ação a amostra foi divida em dois tempos e duas 

oficinas, sendo uma antes da qualificação de mestrado – I Oficina de Fotografia - e 

outra pós-qualificação mestrado – II Oficina de Fotografia. As ações foram 

implantadas com o intuito de analisar a comunicabilidade dos(as) jovens com 

síndrome de Down, porém, tanto na primeira, como na segunda, a extração da 

amostra e os critérios se estabelecem pelas características que se aproximam do 

foco a pesquisar, ou seja, a forma de comunicabilidade da pessoa com SD.  

Segundo Gil (2010, p. 153) “o mais recomendável nas pesquisas desse tipo é 

a utilização de amostras selecionadas pelo critério de intencionalidade”, desta forma, 

a amostragem da segunda etapa teve como partícipes das atividades culturais 

jovens com idade superior a 18 anos; a idade neste caso é determinante pelo 

amadurecimento cognitivo, e que de alguma forma se utilizaram da fotografia para 
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se comunicar. No Quadro 2 encontra-se os dados dos participantes com SD, tais 

como: nome, idade e nome das respectivas mães.  

 

Quadro 2 - Identificação dos participantes da II Oficina de Fotografia 

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA II OFICINA DE FOTOGRAFIA 

Nome Idade Mãe 

Bryan 23 anos Edjanda 

Fernanda Expedito 27 anos Terezinha 

Iago Henrique 16 anos Glaucia 

Jane Kelly 24 anos Joana 

Maria Cristina 31 anos Flor 

Maria Tereza 24 anos Ana Maria 

Paulo Naves 30 anos Wanessa 

Pedro Rattes 22 anos Ana Maria 

Rafaela Candido  29 anos Claudete 

Roselito Logan 21 anos Walkíria 

Taynara Trê  35 anos Marlice 

Tiago 40 anos Shirley 

Victórya Pollyana 19 anos Tatiane 

Vitória Pereira 16 anos Aparecida 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019). 

 

A análise dos dados emprega a ideia de semelhança a semelhança de Didi-

Huberman, o qual diz que “o mundo das semelhanças pode ser dito „vasto como à 

noite‟, é antes porque nunca se consegue acabar com uma semelhança: ela envia 

sempre para outra, ao menos. [...] De um lado, a semelhança interroga o vivente e 

sua genealogia” (DIDI-HBERMAN, 2011, p. 31), essa genealogia transmite a 

tradição cultural, ou pode-se assim dizer a vivência histórico-cultural do personagem 

nas imagens, e para promover esse paralelo foram escolhidas – fotos da Oficina de 

fotografia e Fotos do perfil das redes socias – por meio de pesquisa realizada nas 

redes sociais virtuais, visitando o perfil das Fanpage de Associações de pessoas 

com SD e perfil de usuário comum – mas com SD. Ao encontrar as páginas, o 

segundo passo foi ver as fotos inseridas no ambiente, e de forma aleatória - mas 

tendo em mente a ideia de semelhança entre as fotos – que se escolheu as seis 

fotos das redes sociais virtuais, e as inseriu na pesquisa.  

Na Fanpage downeat8 coletaram três fotos dos integrantes da Associação. E 

as outras três fotos foram retiradas dos perfis do Instagram. No Instagram dois dos 

perfis pertencem a Associações e o outro é da própria pessoa com Down que fabrica 

e vende brigadeiros -@syndromeinternational; @institutomanodown; 

                                                           
8
  Disponível em: https://www.facebook.com/downeate/. Acesso em: 10 nov. 2018.  
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@downlicia_oficial. Para a montagem dos painéis de fotografias utilizou-se o 

referencial de Atlas de imagens nomeado por Aby Warburg, como Atlas de 

Mnemosyne, ele criou um “diálogo entre Antropologia, Imagens e Arte” (SAMAIN, 

2014, p. 31). Warburg é conhecido hoje como o “pai da iconologia”, pois contou a 

História da Arte sem palavras, somente as imagens estruturadas em 79 painéis com 

fotografias presas por prendedores. Desta forma, construiu o Atlas de fotografias da 

I Oficina, com a intenção de contar a história dos(as) jovens com SD que 

participaram das atividades culturais. Essa amostra é parte da primeira atividade 

cultural implantada pela Biblioteca. Na II Oficina de Fotografia a amostra se pauta na 

totalidade do grupo participante, ou seja, a interação dos catorze jovens com 

síndrome de Down, conforme dados no Quadro 2.  

 

2.4 COLETA DE DADOS  

 

Em abril de 2018 nasce a ideia de criação de uma Biblioteca dentro da 

Associação Down de Goiás (ASDOWN), a qual ficou conhecida por Biblioteca 

ASDOWN. Esta surgiu por meio do meu projeto de mestrado, desenvolvido por mim, 

em seguida fiz a proposta de implantação do equipamento cultural ao Conselho 

Diretor da referida instituição - composto por mães, pais e familiares de pessoas com 

Síndrome de Down.  

A Biblioteca iniciou sua fase de implantação em maio de 2018, o primeiro 

passo foi conseguir verba para reforma da sala. Consegui recursos junto ao corpo 

docente do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, em 

seguida foi o acervo, pois não tínhamos livros para montar a biblioteca. Desta forma, 

solicitei a Tatiane Silva9 que realizasse campanhas de arrecadação de livros nas 

redes sociais virtuais – Facebook e Instagram, e assim foi feito; arrecadamos mais 

de 5 (cinco) mil livros. Todos os equipamentos – móveis e utensílios – foram 

adquiridos por meio de doação. Esse espaço cultural se estrutura a partir da 

interação da comunidade virtual e dos contatos com amigos e principalmente dos 

Professores da Faculdade de Informação e Comunicação/UFG.  

Depois de conseguirmos as doações inicia-se a organização da informação, 

ou seja, organizar o acervo para que o usuário da Biblioteca recupere e use a 

                                                           
9
  Diretora Cultural da atual gestão, mãe de Victórya Pollyana Silva e minha irmã.  
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informação de forma eficaz. Primeiro fez-se a seleção de acervo, pois alguns livros 

doados se descaracterizam do público da unidade de informação, em seguida 

passamos para o processamento técnico dos documentos recebidos – livros, 

audiolivros, periódicos e filmes – desta forma o acervo se encontra em fase de 

organização e a previsão para inauguração é para março/2020, sendo assim o 

acervo encontra-se indisponível para empréstimo, todavia a parte de atividade 

cultura teve início em julho/2018. 

No mês de julho/2018 foi elaborado a I Oficina de Fotografia, com a intenção 

de analisar o público a ser atendido, e o efeito da fotografia na vida das crianças e 

jovens que participaram, além de observar a vivência deles com a cultura, pois por 

meio da Oficina foi possível levá-los a terem contato com outros equipamentos 

culturais, tais como: o Museu da Imagem e do Som, a Gibiteca Jorge Braga, ambos 

localizados na cidade de Goiânia. Esta visita permitiu contato com a memória 

histórica da capital goiana, já que no momento da visita havia exposição com fotos 

da cidade no início da década de 1930.  

Portanto, o lócus da pesquisa é a Biblioteca ASDOWN10, e os dados a serem 

analisados advém de duas atividades culturais – Oficinas de fotografias - 

promovidas pela Biblioteca para os associados e comunidade em geral. Todavia, o 

objeto de pesquisa se restringe ao comportamento comunicacional da pessoa com 

SD por meio da fotografia. 

Na pesquisa-ação a coleta de dados se desenvolve “concomitantemente com 

outras etapas da pesquisa” Martins e Theóphilo (2009, p. 85), mas nesta pesquisa a 

priori os instrumentos utilizados foram as fotografias produzidas pelos partícipes da I 

Oficina de Fotografia e as imagens retiradas da Fanpegae Downeat e do perfil de 3 

usuários do Instagram @downsyndromeinternational; @institutomanodown; 

@downlicia_oficial. E no segundo momento a coleta foi realizada a partir das 

fotografias da II Oficina realizada em julho/2019.  

A pesquisa se utiliza de múltiplos instrumentos para a coleta de dados, tais 

como: a entrevista estruturada, entrevista com conversas informais, a observação e 

                                                           
10

  A Biblioteca foi a primeira ação cultural desta pesquisa, ela surgiu para ser o lócus da pesquisa, já 

que a minha intenção primária era analisar as ações culturais produzidas pelas bibliotecas 
escolares na cidade de Goiânia, para as pessoas com síndrome de Down. A ausência desses 
equipamentos com Bibliotecário e educandos com síndrome de Down, que se propôs a 

implantação da Biblioteca na ASDOWN, e mesmo antes da inauguração a unidade de informação 
promoveu três atividades culturais, a saber: duas Oficinas de Fotografias e a Oficina literária Cora 
Coralina.  
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a pesquisa documental. As entrevistas estruturadas buscam “compreender o 

significado que os entrevistados atribuem a questões e situações, em contextos que 

não foram estruturados anteriormente” (Ibid. p. 88).  

A inexistência de publicação sobre a vivência cultural das pessoas com 

Síndrome de Down nas publicações científicas, e dados sobre a história da 

Associação revelam a significância das entrevistas com as pessoas que participam 

da Associação. Além disso, entrevistar as mães é passo importante a fim de verificar 

se houve desenvolvimento no que tange a comunicação dos(as) jovens participes 

após vivenciarem as atividades culturais. Sendo assim, as entrevistas estruturadas 

foram realizadas com 14 (catorze) mães, dessas apenas 8 (oito) responderam, esse 

quantitativo perfaz um total de 57% de participação das mães.  O roteiro de 

entrevistas estruturadas, com as perguntas realizadas as mães encontra-se no 

Quadro 1. 

Segundo Gray (2012, p. 302-303) a entrevista com conversas informais “se 

baseia em uma geração espontânea de perguntas à medida que a entrevista 

avança”, utilizou-se desse instrumento nas primeiras conversas informais com a 

presidente Ana Maria Motta sobre as atividades culturais desenvolvidas na 

ASDOWN. A pesquisa documental auxiliou nos construtos da história da 

Associação, foram consultados os Livros de Atas, em específico, o de nº 1, com 

abertura no dia 20 agosto 1992, conforme Anexo D. Na observação utilizei dos meus 

sentidos para a coleta de dados, e isto requer “paciência e imparcialidade” para que 

a pesquisa não seja contaminada com as minhas opiniões particulares, já que sou 

parte integrante das ações da pesquisa.  

 

2.4.1 Fases da coleta de dados 

 

Este tópico surge com a intenção de descrever cada uma das fases utilizadas 

na coleta de dados, e observar como que essas fases se relacionam com os 

objetivos específicos da pesquisa. Tendo em vista que os objetivos específicos são: 

 

▪ descrever o processo histórico de construção da Associação Down de 

Goiás;  

▪ avaliar a eficácia das oficinas de fotografia na interação comunicacional; 
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▪ verificar o significado das produções culturais no comportamento 

ccomunicacional das pessoas com SD;  

▪ averiguar junto as mães o avanço dos participantes nas Oficinas de 

Fotografia, realizadas pela biblioteca da Associação Down de Goiás;  

 

2.4.1.1 Primeira fase 

 

De posse da informação sobre a inexistência de projetos culturais no espaço 

físico da ASDOWN, o passo seguinte foi reunir com grupo de mães que integra o 

Conselho Diretor da Associação para outra entrevista informal. Ao reunir o grupo da 

Diretoria expôs o problema identificado – a falta de atividades culturais dentro da 

Associação – e o passo seguinte foi apresentar para o grupo da comunidade a 

proposta de implantação de uma Biblioteca e o projeto das atividades a serem 

desenvolvidas por mim - profissional Bibliotecária - então gestora da Biblioteca. A 

flexibilidade da entrevista de conversa informal permitiu sanar as dúvidas, identificar 

o problema, e promover solução para o mesmo, sendo esse um dos fatores positivos 

deste instrumento de pesquisa.  

Outras conversas aconteceram, tanto com a presidente, quanto com as mães 

que frequentam o espaço da Biblioteca, pois a história da ASDOWN foi construída 

por muitas mãos e nem todos os fatos foram registrados nas atas, motivo pelo qual a 

conversa com essas pessoas tornaram-se essencial. Essa fase ofereceu respostas 

a alguns dos objetivos específicos, ou seja, contribui para avaliar a eficácia das 

oficinas, e verificar o significado das produções culturais no comportamento cultural 

das pessoas com SD. E isso ocorre devido as entrevistas informais, com as mães, 

ou familiares que visitaram a Associação, ou mesmo a Biblioteca.  

 

2.4.1.2 Segunda fase 

 

Outro passo importante na coleta de dados é a pesquisa documental, pois 

permitiu o levantamento histórico da Associação Down de Goiás, uma vez que há 

ausência de publicações científicas que relate o percurso das mães pioneiras na 

construção dessa instituição, que teve e tem papel primordial na reivindicação de 

direitos dos seus filhos. As atas de reuniões foi o principal documento para 

descrever o processo histórico, que envolveu a cerimônia de posse da primeira 
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presidente da Associação em 1982, assim como o local das primeiras reuniões, as 

lutas contra o preconceito e os desafios impostos a cada nova gestão. Essa 

construção histórica auxilia para responder ao objetivo específico sobre a descrição 

da ASDOWN.  

 

2.4.1.3 Terceira fase 

 

Na terceira fase empregou a observação participante, pois nesta parte da 

pesquisa participei ativamente das atividades culturais juntamente com os(as) jovens 

com idade acima de 18 anos que se inscreveram nas Oficinas de Fotografia. Para 

Gray (2012, p. 321) a observação participante “é amplamente qualitativa e enfatiza 

os sentidos que as pessoas atribuem as ações”, e isso vem ao encontro do foco da 

pesquisa, a qual analisa a comunicabilidade da pessoa com SD, seja pela 

verbalização ou por meio dos gestos/poses na fotografia. A observação participante 

proporciona a proximidade com os partícipes e isto contribui para a compreensão 

dos sentidos atribuídos pelos(as) jovens ao se comunicarem, e permite responder 

aos objetivos específicos sobre a eficácia das oficinas de fotografia na 

comunicabilidade, o estímulo a verbalização, os significados das produções culturais 

no comportamento da pessoa com SD.  

A entrevista estruturada11 surge como uma das principais ferramentas a ser 

utilizada com as mães. De natureza qualitativa o uso da entrevista estruturada 

auxilia na coleta de dados por meio de questionários preparados previamente e com 

perguntas padronizadas. Foram entrevistadas seis mães, essas ocorreram após o 

encerramento das atividades culturais – Oficinas de Fotografia – tendo em vista que 

foi necessário completar o ciclo de implementação das atividades. A partir disso o 

grupo entrevistado teve tempo e elementos suficientes para analisar possíveis 

alterações no comportamento comunicacional dos(as) jovens com SD. E ao 

questioná-las na entrevista conseguiram responder com mais segurança sobre a 

influência das atividades culturais na comunicabilidade dos seus filhos. É importante 

salientar que nas entrevistas ocorreram dúvidas com relação às perguntas 

estruturadas, mas neste caso essas questões foram esclarecidas, conforme a 

necessidade das mães.  

                                                           
11

  Roteiro das entrevistas encontra-se no Quadro 2.  
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Ao expor opiniões as mães contribuíram para responder aos objetivos 

específicos, que avaliaram a evolução dos(as) jovens após participarem das 

atividades culturais propostas pela Biblioteca ASDOWN. O Quadro 3 apresenta os 

objetivos da pesquisa e o roteiro de entrevistas estruturadas para mães.  

 

Quadro 3 - Roteiro de entrevistas estruturadas para mães, com respectivos objetivos 

Objetivos específicos Perguntas às mães 

avaliar a eficácia das oficinas de 

fotografia na interação comunicacional. 

Qual a sua opinião sobre as oficinas de fotografia? 

Influenciou a comunicabilidade do seu filho? 

verificar o significado das produções 

culturais no comportamento cultural das 

pessoas com SD. 

Em sua opinião qual a importância das atividades 

culturais no comportamento do seu filho?  

descrever o processo histórico de 

construção da Associação Down de 

Goiás. 

A história é estruturada a partir das lembranças 

guardadas em nossa memória. Você pode descrever 

um pouco da história da ASDOWN, segundo as suas 

vivências e o que ouviu durante o tempo que participa 

como associada? 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  

 

Algumas fases da pesquisa foram realizadas no segundo semestre de 2018, 

enquanto outras se desenvolveram ao longo do ano de 2019. Na primeira fase, com 

relação às entrevistas informais, coletou-se apenas o básico para obter autorização 

para implantar a Biblioteca e desenvolver as atividades culturais, e como 

consequência desenvolver a pesquisa com os associados e a comunidade que 

participa da Associação. 

O acesso aos registros históricos e documentais da Associação foram 

disponibilizados no mês de março de 2019. Diante disso o levantamento histórico se 

iniciou no final do mês relatado. Quanto aos marcos legais das políticas públicas de 

inclusão cultural e social a construção foi feita com base em algumas leis 

preliminares, tais como, a Lei Brasileira de Inclusão 13.146/2015 (LBI) e depois 

prosseguir na busca da realidade atual sobre a inclusão social e cultural das 

pessoas com deficiência.  

Na terceira fase realizou-se apenas a observação participante, ao 

implementar a I Oficina de Fotografia. Não foi possível entrevistar as mães, nesse 

primeiro momento da pesquisa todas as atividades tiveram caráter experimental, 

mas no segundo momento a pesquisa avançou e foi possível abordar as propostas 

descritas nas fases citadas acima.  
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Nesta fase foi enviado o projeto para apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa-UFG, no mês de dezembro/2018, o qual foi aprovado em 26 de março 

2019. Esse procedimento foi necessário devido o envolvimento direto com o 

humano, o documento de aprovação pode ser verificado no Anexo A. Os Termos de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) foram assinados pelos responsáveis dos 

participantes das Oficinas de Fotografia, conforme Anexo B, e o Termo de Anuência 

assinado pela presidente da Associação Down de Goiás, de acordo com o Anexo C.   

O próximos capítulo discute os conceitos teóricos sobre a Síndrome de Down, 

com ênfase na linguagem como fator comunicacional, e a construção histórica da 

Associação Down de Goiás.  

 

  



36 
 

 

3 AFINAL, O QUE É A SÍNDROME DE DOWN? 

 

A Síndrome de Down (SD) é a anomalia cromossômica mais recorrente, e 

segundo a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) 

as estatísticas revelam que no “Brasil a estimativa é de 1 a cada 700 nascimentos 

ocorre a trissomia 21, que totaliza em torno de 270 mil pessoas com síndrome de 

Down.” Nos Estados Unidos, organização “National Down Syndrome Society (NDSS) 

informa que a taxa de nascimentos é de 1 a cada 691 bebês, sendo em torno de 400 

mil pessoas com síndrome de Down” (FBASD, [2011-]).  

As pessoas com SD possuem características singulares, as quais foram 

descritas pela primeira vez por Joh Langdon Down, o qual a denominou por 

mongolismo devido às similaridades do fenótipo com o povo da Mongólia, mas essa 

denotação pejorativa foi abolida pela Organização Mundial da Saúde em 1965. 

Todavia o aperfeiçoamento das pesquisas e a busca por qualidade de vida para a 

pessoa com síndrome de Down surgiu com o médico francês Dr. Jêrome Lejeune no 

final da década de 1950, e “identificou uma anomalia chamada trissomia livre: em 

vez de 46 cromossomos (23 herdados da mãe e 23 do pai)”, a pessoa com SD 

possui um cromossomo a mais - 47 cromossomo (SILVA, 2002).  

Apesar das similaridades é bom evidenciar que as pessoas com SD se 

apresentam como indivíduos e possuem cada qual a sua personalidade, a sua 

opinião, evidenciando assim a sua dignidade humana. Os seus hábitos e costumes 

serão construídos a partir do meio social de convivência, portanto o fenótipo 

evidenciam traços da síndrome de Down – olhos amendoados, cabeça achatada na 

parte de trás, orelha pequena, mãos com linha única, dedos dos pés separados 

entre o primeiro e segundo dedo, hipotonia muscular, céu da boca mais encurvado, 

menor número de dentes e língua protuberante - mas ao mesmo tempo carregam 

consigo as características físicas dos seus familiares – cor dos olhos, tipo de cabelo 

e cor de pele. 

A Dra. Carolina Capuruço descreve com base na Academia Americana de 

Pediatria, Comitê de Genética os fenótipos da SD que “apesar da diferença gênica, 

a expressividade das características é variada e não existe grau na síndrome de 

Down (T21). A presença ou ausência de características físicas e intelectuais 

depende da ação recíproca de vários fatores genéticos e ambientais” (CAPURUÇO, 

2018, p. 16). As alterações clínicas possíveis nessa síndrome, que além do atraso 
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no desenvolvimento intelectual as pessoas podem apresentar anomalias – 

malformações cardiovasculares, alterações endócrinas, gastrointestinais, problemas 

oftalmológicos, problemas otorrinolaringológicos e problemas respiratórios – que 

podem comprometer o seu desenvolvimento cognitivo, e consequentemente a sua 

interação comunicacional com a sociedade (Ibid., p. 18). Assim se apresenta o 

modelo médico de conceituar a Síndrome de Down, ou seja, o foco está nas 

limitações dos indivíduos.  

Todavia o modelo social para deficiência “introduziu os conceitos de 

„autonomia‟ e „vida independente‟, que emergiram com ênfase, como bandeiras de 

luta. A Vida Independente tornou-se uma filosofia e um movimento social, 

inicialmente na Califórnia, na esteira do movimento hippie, do rock, [...] da Internet”. 

Para que as pessoas com SD sejam incluídas no âmbito social, educacional e 

cultural, os educadores – pais e professores – e a sociedade como um todo devem 

atentar para as necessidades individuais do ser, sem comparações entre um e outro, 

já que a aprendizagem de um sujeito, se difere da de outro sujeito, pois ambos 

carregam consigo vivências e hábitos culturais e sociais distintos.  

Diante do exposto compreende-se, portanto, a importância da linguagem 

nesse processo comunicacional da pessoa com síndrome de Down. Para isso, o 

próximo tópico aborda as definições de linguagem e as interferências que ocorrem 

na aquisição da fala pelas pessoas com SD. 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DA LINGUAGEM NA PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN 

 

A linguagem é parte essencial do desenvolvimento humano no que tange ao 

convívio social. Segundo Vigostski (2000, p. 130) as “risadas, o balbucio, os gestos 

e os movimentos são meios de contato social a partir dos primeiros meses de vida”. 

A família é a primeira convivência social da criança, e na atualidade é frequente os 

pais interagirem com os bebês ainda no ventre. Pais e filhos criam código de 

linguagem e interação antes mesmo do nascimento, um exemplo simples desta 

relação é quando os pais conversam com o bebê, e o mesmo responde ao som da 

fala ao se mexer dentro da barriga da mãe.  

Essa linguagem afetiva se constrói de forma natural, enquanto a construção 

de pensamento e linguagem se constitui algo mais complexo, uma vez que, o 

“desenvolvimento do pensamento da linguagem depende dos instrumentos de 
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pensamento e da experiência sociocultural da criança” (VIGOTSKI, 2000, p. 148-49). 

Essa vivência da teoria histórico-cultural auxilia na construção do vocabulário e da 

significação atribuída ao objeto relacionado. Outro fator a pontuar são as 

singularidades a qual Ortiz denomina de „identidade das diferenças‟. Ele diz 

“sinceramente creio que não deveríamos ter nenhuma carteira de identidade, ela diz 

pouco sobre nossa individualidade, mas uma „carteira de diferenças‟, rica, complexa, 

indefinida, reveladora da diversidade de nossos itinerários ao longo da vida, 

fechando-se somente com a nossa própria morte” (ORTIZ, 2004, p. 119). E, a partir 

dessas diferenças culturais que se constrói, ou ao menos colaboram para que as 

pessoas com deficiência intelectual consigam aprimorar a sua linguagem e ampliar o 

seu vocábulo.  

Dainêz et al. (2011, p. 400) afirma que “as interações verbais e dialógicas são 

apropriadas e reconstruídas no plano intrapessoal, fazendo parte da constituição 

social da personalidade do sujeito” e os significados “vão sendo construídos por 

meio da mediação semiótica (mediação simbólica) nas relações com as pessoas, 

por meio da linguagem e de suas mais diversas expressões”. Logo, a linguagem 

está ligada ao modo cultural e social de cada indivíduo, já que a interação com o 

outro contribui para aperfeiçoamento da linguagem.  

Por encontrar dificuldades na linguagem verbal, que as pessoas com SD 

recorrem ao uso da linguagem não-verbal para manter conexão com outras 

pessoas. Essa dificuldade é proveniente de uma “cavidade oral de tamanho 

reduzido, alterações nos órgãos que compõem o sistema estomatognático, 

ocasionando distúrbios fonoarticulatórios” (BARATA; BRANCO, 2010, p. 135). Outro 

fator que contribui para a dificuldade na fala é a “hipotonia12 muscular” que “provoca 

um desequilíbrio de forças entre os músculos orais e faciais, alterando a arcada 

dentária, dando um aspecto de projeção mandibular e contribuindo para que a língua 

assuma uma posição inadequada”. Desta forma, a “respiração oral, além de deixar a 

criança mais suscetível a infecções respiratórias, altera seu palato e dificulta a 

articulação dos sons, sendo a fala um dos maiores problemas existentes nestes 

indivíduos” (Ibid, p. 135). A partir da exposição das autoras sobre as dificuldades 

comunicacionais da pessoa com SD, percebe-se que esse atraso interfere de 

                                                           
12

  A hipotonia muscular causa a flacidez da musculatura facial e da boca, o que prejudica a 

amamentação e o desenvolvimento da linguagem em crianças com SD. Por isso, que a 
estimulação fonológica deve acontecer logo nos primeiros dias de vida dessas crianças, para 
auxiliar no desenvolvimento da linguagem.  
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maneira direta nas relações sociais desses indivíduos, e com o passar do tempo a 

criança percebe obstáculo na comunicação, e começa a utilizar outros meios para 

interagir – os gestos.  

O recurso gestual é um modo de comunicação alternativa. Segundo Ferreira 

et al. (1999, p. 11) se a criança não dispõe da fala como “canal ou o veículo da 

linguagem há que proporcionar à criança um sistema alternativo de comunicação, 

tão cedo quanto possível, dado o papel que a linguagem desempenha no 

desenvolvimento cognitivo e emocional”, além de ser “regulador do comportamento, 

para além de suporte fundamental da interação social”. 

A cultura comunicativa para Barbero é parte da natureza, “pois as culturas 

vivem enquanto se comunicam umas com as outras e esse comunicar-se comporta 

um denso e arriscado intercâmbio de símbolos e sentidos” (MARTÍN-BARBERO, 

2003, p. 68.). Verifica-se a importância do processo comunicacional na vida do ser 

humano, uma vez este vive em grupos e estabelece relações sociais e culturais. 

Essas interações ocasionam no indivíduo transformações, pois o convívio social é 

propício às mudanças, além de aprimorar o comportamento humano.  

 

3.2 ASSOCIAÇÃO DOWN DE GOIÁS 

 

No dia 20 de agosto de 1992 aconteceu a primeira reunião para se discutir a 

criação de uma “Associação de Pais dos Portadores da Síndrome de Down”, a ideia 

adveio dos pais que participavam da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Goiânia (APAE), no setor de estimulação, o relato foi feito pela presidente da 

mesa Vera Lúcia de Cerqueira Rufino. Estavam presentes “35 (trinta e cinco) 

pessoas das seguintes instituições: Instituto Pestalozzi de Goiânia, Escola de Ensino 

Especial Pirilampo, APAE I e II de Goiânia” dessas instituições “foram escolhidas 12 

pessoas para fazer parte da comissão da futura Associação para elaborar o Estatuto 

Social” (ASDOWN, 1992, p. 1).  

As reuniões continuaram a acontecer até que estabeleceram as normas e 

definições legais da Associação, e no dia 31 de março de 1993 surge a Associação 

Down de Goiás – ASDOWN-GO, entidade sem fins lucrativos de abrangência 

estadual, de caráter social, educativo, científico e cultural, tendo por primeira 

presidente eleita Walkíria de Andrade Barbosa, por vice-presidente Carlos Goiano 

de Oliveira Cruvinel. Os associados são os pais e familiares de pessoas com a 
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Síndrome de Down, tendo por foco basilar o combate ao preconceito e à 

discriminação da pessoa com a Síndrome de Down, além de lutar pela conquista de 

direitos e promover a busca incessante de medidas visando o seu desenvolvimento, 

bem como a sua integração à sociedade e o apoio às famílias, conforme dados da 

ata no Anexo D.  

O movimento de um pequeno Grupo de Pais das pessoas com Síndrome de 

Down fez surgir a Associação, pois acreditavam que somente através da 

organização, das ações coletivas e da luta, que surgiriam leis que promovessem a 

inclusão social, educacional e cultural, das pessoas com a Síndrome de Down. 

Surgiu no Brasil dentro deste contexto social na década de 1990, um movimento 

nacional que contrapunha o paradigma ideológico de que as pessoas com 

deficiência são incapacitadas e com dificuldades de escrever a sua própria história. 

Atualmente estima-se que a ASDOWN-GO possui aproximadamente 460 

famílias associadas, entre pais e familiares de pessoas (crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos) com a Síndrome de Down e profissionais de diversas 

áreas. Na Figura 3 a presidente Ana Maria Ferreira Motta Fernandes, ela é mãe de 

três jovens, dois com SD – Maria Thereza e Pedro Rattes – além do seu primogênito 

Matheus. Está na sua 4ª (quarta) gestão à frente da ASDOWN. 

 

Figura 3 - Presidente da ASDOWN e seus dois filhos com SD 

Fonte: Foto do banco de dados da ASDOWN (2011). 

 

A Associação enfrenta dificuldades econômicas para se estabelecer, pois a 

renda para mantê-la provêm de doações, do Projeto Feirinha do Coração, e do 

Projeto da Horta orgânica – porém os recursos são insuficientes para cobrir todos os 
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débitos mensais da instituição. Segundo a Ana Maria Motta, desde sua fundação a 

Associação busca atingir seus objetivos com o intuito de suprir algumas 

necessidades básicas, como esporte, cultura e lazer, uma vez que a maioria dessas 

famílias se defronta cotidianamente com uma realidade que contribui para fortalecer 

os conflitos, estigmas e preconceitos. Além desses aspectos, a maioria enfrentam 

problemas socioeconômico e culturais que interferem na dinâmica da vida familiar.  

Para auxiliar diante dessas demandas do cotidiano que a ASDOWN-Go visa 

orientar as famílias sobre a Síndrome de Down, e quando necessário as encaminha 

para instituições e profissionais que atuam nas áreas: neuropsicomotora, clínica e 

terapêutica, educacionais, culturais e de lazer, com o intuito de garantir as 

estimulações essenciais aos recém-nascidos, às crianças e adolescentes, aos 

adultos e idosos com Síndrome de Down.  

A ASDOWN promove o atendimento social às famílias em situação de 

pobreza e vulnerabilidade social e econômica. Informa aos familiares e responsáveis 

sobre os direitos sociais, e os estimula ao pleno exercício da cidadania, por meio do 

acesso aos programas, bens e serviços públicos nas áreas: saúde, educação, 

assistência social, transporte coletivo, habitação, cultura e lazer, entre outros.  

Foram desenvolvidos ao longo da história da ASDOWN ações e projetos de 

relevância de cunho social, cultural, educacional, socioeducativa, esportiva e lazer. 

O Quadro 4 exibe projetos que foram desenvolvidos na sede da Associação, 

todavia, alguns desses findaram por motivos diversos.  

 

Quadro 4 - Projetos e ações desenvolvidos na sede da ASDOWN 

continua 

PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS NA SEDE DA ASDOWN 

AÇÕES OBJETIVO SITUAÇÃO 

Feirinha do Coração 

Feira itinerante, que conta com o apoio de um grupo de 
amigos – feirantes – em prol de Projetos para as pessoas 
com Síndrome de Down, dentro da Associação. A Feira 
acontece em diversos espaços, tais como: Alego, Secretaria 
de Economia de Goiás, Saneago, na cidade de Rio Verde. O 
nome veio do sentimento de gratidão que o coração 
simboliza13 

2014 

Projeto “Bazar” 

O projeto teve dois momentos: um para gerar renda para a 
Oficina de Bonecas e a Campanha do Leite – para esse fim 
ele foi encerrado – e o outro momento e atual tem por 
finalidade contribuir para as despesas cotidianas da 
Associação. 

Ativo 

 

                                                           
13

  Afirma Ana Maria Motta – Presidente da ASDOWN. 
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Quadro 4 - Projetos e ações desenvolvidos na sede da ASDOWN 
conclusão 

PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS NA SEDE DA ASDOWN 

AÇÕES OBJETIVO SITUAÇÃO 

Projeto “Meu Desejo 
De Natal” 

Iniciou-se em 2007, no qual a Direção da ASDOWN-GO 
realiza a Comemoração do Natal, e oferece um momento de 
confraternização entre as pessoas com a Síndrome de Down 
e suas famílias. A realização do sonho de Natal de 
aproximadamente 150 crianças, adolescentes, jovens e 
adultos com a Síndrome de Down. 

2007-ativo 

Projeto Atendimento 
Clínico 

Atualmente a Associação oferece os serviços de 
atendimento gratuito para fonoaudiólogos e nutricionistas. A 
triagem é realizada pelo departamento de Assistência Social. 
As profissionais são Professora da PUC-Go em companhia 
das(os) estagiários das respectivas áreas do conhecimento.  

Ativo 

Projeto de Arte 
Processo Criativo 

A arte entra em cena com a Professora Márcia, especialista 
nos processos criativos que envolve a tinta e a imaginação. 
Todas as sextas-feiras no período vespertinos as pessoas 
com Síndrome de Down podem desfrutar de um momento de 
inspiração e criatividade.  

Ativo 

Projeto Fuxicanas 

Esse projeto reuni mães da Associação que levam seus 
filhos para os atendimentos na instituição. Enquanto 
esperam a Associação fornece espaço para que 
desenvolvam suas habilidades artísticas manuais. Os 
produtos desta oficina tornam-se mercadorias de venda na 
Feirinha do Coração, a renda é divida entre a instituição e as 
fuxiqueiras.  

Ativo 

Reuniões Mensais de 
Apoio aos Pais e 
Familiares 

Visando desenvolver um processo de informação e 
formação, no que tange aos direitos sociais, aos aspectos 
clínicos e educacionais, entre outros. 

Concluído 

Oficina de Bonecas 
Criada com o intuito de formar um grupo de produção 
permanente, visando a geração de trabalho e renda. 

Concluído 

Projeto de Colônia de 
Férias “Brincando Sem 
Barreiras” 

Encontra-se em sua 10ª. Edição, o qual visa desenvolver 
atividades esportivas, recreativas, pedagógicas e 
socioculturais, para fortalecer o processo de integração da 
pessoa com a Síndrome de Down,a família e a comunidade. 

Concluído 

Projeto “Apoio 
Pedagógico”  

Trabalho voluntário desenvolvido na sede da ASDOWN com 
jovens e adultos que estão fora da escola. 

Concluído 

Projeto “Campanha do 
Leite” 

Teve início em março de 2007, e era realizado na última 
sexta-feira de cada mês, enquanto ação socioeducativa, 
visava contribuir para melhorar a alimentação de crianças, 
jovens e adultos com a Síndrome de Down. Atendia 138 
famílias por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. 

Concluído 

Projeto de Apoio ao 
Estudo e a Pesquisa 
sobre a Síndrome de 
Down 

Atendimento a profissionais, estudantes do ensino 
fundamental e médio, bem como a acadêmicos das 
Instituições de Ensino Superior. 

Concluído 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Assistente Social da Associação 
Down de Goiás (2019). 

 

O Quadro 5 apresenta as ações desenvolvidas em parceria com a 

Associação, ou seja, fora da sede da ASDOWN. O Projeto AlfaDown é o único que 

permanece em atividade, mas a parceria com a Associação foi interrompida, uma 

vez que a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Go) mudou a gestora do 
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Projeto e essas mudanças interromperam a parceria com a Associação. A AlfaDown 

foi idealizada pela Associação Down de Goiás que buscou parceria com a 

Universidade Católica de Goiás, para que juntas oportunizassem aos estudantes da 

Universidade contato com a pessoa com SD, além de proporcionar para as pessoas 

com SD um espaço onde pudessem aprender a alfabetização por meio de 

equipamentos digitais. Deixei o projeto no quadro para compor o processo histórico 

das ações, uma vez que foi idealizado pela ASDOWN. 

 

Quadro 5 - Projetos e ações desenvolvidos em parceria com a ASDOWN
14

 

continua 

PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS COM PARCERIAS 

AÇÕES OBJETIVO SITUAÇÃO 

Associação 
Paralímpicos do 
Futuro - APAF 

A APAF é uma associação que promove o desenvolvimento 
humano e a inclusão social por meio do esporte e da 
educação, fomentando os esportes desde a iniciação 
esportiva até o alto rendimento. A proposta é utilizar o 
esporte como instrumento educacional e de transformação 
social. 

Ativo 

Dançando com a 
Diferença15 

O projeto é realizado com a parceria do Núcleo de 
Acessibilidade/UFG, Faculdade de Educação Física e Dança 
(FEFD) e com o Centro Cultural da UFG-CCUFG. A partir do 
conceito de Dança Inclusiva, o projeto conta com a proposta 
desenvolvida pelo grupo de dança Dançando com a 
Diferença (Portugal) e tem como público alvo pessoas com e 
sem deficiência, com e sem experiência em dança, sem 
restrição de idade. 

2018- Ativo 

Projeto AlfaDown 

“A Informática como Processo Facilitador na Alfabetização 
de Pessoas com a Síndrome de Down” – em parceria com a 
Universidade Católica de Goiás visa, dentre outros objetivos, 
propor metodologias e instrumentos que qualifiquem a 
formação profissional e a inclusão social, pela Educação. 
Atende 42 crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

Ativo 

Projeto Dando Asas 
Inclusão de pessoas com deficiência nos projetos de 
extensão da Faculdade de Educação Física e Dança da 
UFG. 

2008- Ativo 

Projeto Vem com a 
Gente 

Desenvolvido na Sólus - Instituto de Desenvolvimento 
Humano. As atividades tem por foco o tratamento de 
autodefesa. 

2014-ativo 

Projeto de 
Capacitação 

A Faculdade UniWan promove cursos de capacitação aos 
jovens com síndrome de Down, para a inserção no mercado 
de trabalho. 

Concluído 

 

 

 

                                                           
14

  Dados fornecidos pela Assistente Social Vagna Mota.  
15

  LIMA, Marlini Dorneles. Projeto dançando com a diferença. Goiânia, [201-]. Facebook: 

projetodancandocomadiferenca. Disponível em: 
https://www.facebook.com/pg/projetodancandocomadiferenca/about/?ref=page_internal. Acesso 
em: mar. 2019.  
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Quadro 5  Projetos e ações desenvolvidos em parceria com a ASDOWN 

conclusão 

PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS COM PARCERIAS 

AÇÕES OBJETIVO SITUAÇÃO 

Projeto de Ensino de 

Música – Grupo 

Raio de Sol 

Realizado em parceria com o Centro Cultural Gustav Ritter. 

Atende 25 crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
Concluído 

Projeto “Eles são 

Show” 

Realizado em parceria com a Agência de Modelos Imagem. 

Atende 26 crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
Concluído 

Cultura DigiDown16 

Cultura DigiDown são interfaces digitais para a leitura e 

escrita de pessoas com Síndrome de Down. É uma ação do 

projeto "Tecnologias e Formação Humana" promovido pelo 

LabIN-FE em parceria com o Media Lab/UFG e o Núcleo de 

Acessibilidade da UFG. 

Concluído 

Boletim Informativo 

“Quebrando 

Barreiras” 

Veículo de comunicação e divulgação das ações e projetos 

da ASDOWN-GO, encontra-se na segunda edição. 
Concluído 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos pela Assistente Social da Associação 
Down de Goiás (2019). 

 

A Associação se esforça para conscientizar os familiares e a sociedade sobre 

o processo de inclusão das pessoas com SD na escola, na vida social e cultural. 

Uma das formas é elucidando aos responsáveis por essas pessoas sobre as 

políticas de inclusão instituídas no Brasil. O próximo tópico aborda os principais 

Marcos Legais sobre a garantias de direitos às pessoas com deficiência no território 

brasileiro.  

 

3.2.1 Inclusão cultural e social 

 

Qual a finalidade de se criar uma associação? Para responder a esse 

questionamento é preciso visitar a Lei 10.406/2002, no Art. 53 define associações 

como a “união de pessoas que se organizam para fins não econômicos”, tendo em 

seu âmbito “direitos e obrigações recíprocos”, a todos os associados (BRASIL, 

2002). A união dessas pessoas tem por objetivo principal promover o bem comum e 

garantir a inclusão social, cultural e educacional. Neste momento o foco desta 

pesquisa se restringe a discorrer sobre a atuação cultural que as associações se 

dispõem a defender para a promoção da inclusão dos seus associados.  

A deficiência “é um fenômeno global, frequentemente associado à pobreza, 

com impactos políticos, econômicos, culturais e sociais”, para compreender a 

                                                           
16

  CULTURA DigiDown. Media Lab/UFG, Goiânia, 27 jul. 2016. Disponível em: 

https://www.medialab.ufg.br/p/16673-cultura-digidown. Acesso em: mar. 2019. 
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importância das políticas para a inclusão precisa-se compreender primeiro a gama 

de pessoas com deficiência no mundo, que segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU) essa parcela chega a 15,3%, e a estimativa para 2004 era de chegar 

a (6,4 bilhões de habitantes) com algum tipo de deficiência – grave ou moderada. No 

Brasil o censo do IBGE (2010) identificou cerca de 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência, isto corresponde a 23,92% da população brasileira (BRASIL, 2012, p. 

16), todavia o IBGE fez uma releitura dos dados em 2018 e o quantitativo de 

pessoas com deficiência reduziu drasticamente.  

O percentuais acima consideraram as pessoas que possuíam algum tipo de 

dificuldade, ao refazer a leitura dos dados e “considerando somente os que possuem 

grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus (ou seja, 

pessoas com deficiência nessas habilidades)” e aos que “declararam ter deficiência 

mental ou intelectual, temos mais de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o 

que corresponde a 6,7% da população” (IBGE, 2019), verifica assim, grande 

diferença nos dados apresentados.  

Diante disso, nota-se a relevância das Associações para promover lutas em 

prol das garantias de direitos para essas pessoas. As políticas de inclusão 

avançaram de modo significativo no território nacional com a Constituição Federal 

(1988) e a partir da Carta Magna ao dar voz e visibilidade às pessoas com 

deficiência. A partir daí foi possível identificar as reais dificuldades no cotidiano, e 

elaborar políticas que promovessem a autonomia e a independência das pessoas 

com deficiência, e apoio aos seus familiares, quando necessário. 

A partir do ano de 1989 intensificou-se as normas para assegurar os direitos 

das pessoas com deficiência, deste movimento surge a Coordenadoria Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), sendo responsável 

pela elaboração de programas e projetos, com o intuito de implantar a Política 

Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência (PNIPD). Ao elaborar 

essas estratégias o CORDE passou a ser Subsecretaria Nacional, e em seguida 

alcançou o status de Secretaria Nacional. Todo esse movimento e mudança no 

cenário nacional permitiu que em 2006 o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (CONADE17), promovesse sua primeira Conferência, sendo marco 

histórico, social e político (BRASIL, 2012).  

                                                           
17

  No dia 12 de abril de 2019 o Presidente Jair Bolsonaro assinou Decreto que pôs fim aos conselhos 
sociais, os quais eram parte da Política Nacional de Participação Social (PNPS). O CONADE foi 
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Em 2008 foi aprovada a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, da ONU, nela foram definidos alterações com relação à forma de 

tratamento, ou seja, os termos utilizados para se referir a essas pessoas, tais como: 

„deficiente‟, „portadores de necessidades especiais‟, „portador de deficiência‟, sendo 

chancelado o termo “pessoas com deficiência”, e definiram que, 

 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas (BRASIL, 
2012, p. 20).  

 

As Conferências Nacionais de Direitos da Pessoa com Deficiência, 

estabeleceram metas para atender aos indivíduos com deficiência, que auxiliaram 

na visibilidade e na garantia de direitos. Essas pessoas tiveram acesso a carteira de 

passe livre no sistema de transporte interestadual em todo território nacional, 

isenção na taxa de IPI para aquisição de automóvel, linhas de crédito com taxas 

reduzidas, isenção de taxas e impostos na aquisição de tecnologia assistiva18 teste 

do pezinho e da orelhinha, enfim essas são algumas das conquistas em prol das 

pessoas com deficiências.  

Como referenciado logo acima, a promoção de políticas públicas para as 

pessoas com deficiência sofreram um retrocesso significante no início do atual 

Governo Federal, já que o Decreto nº 9.465/2019 extinguiu a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), a qual 

promovia o “reconhecimento da diversidade, da promoção da equidade e do 

fortalecimento da inclusão no processo educativo” (SOUZA, 2019).  

Esse posicionamento político vem na contramão da garantia de direitos, 

porém, Montoan relata em entrevista a Júlia Daher do site De Olho nos Planos, que 

„O que importa é o seguinte: a educação tem que ser oferecida a todas(os) e não 

pode ser categorizada como „todas(os) que têm essa característica‟, mas todas(os) 

                                                                                                                                                                                     
um dos conselhos que foram extintos, já que o governo extinguiu todos os conselhos criados antes 

de 2014. A posição do governo federal retrata o retrocesso nas políticas públicas de inclusão às 
pessoas com deficiência. Em menos de um mês do Decreto 9.759/2019, a secretária Nacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência garantiu que o CONADE não seria extinto, mas seria 
reestruturado, conforme os “ditames” do referido Decreto (HAJE, 2019).   

18
  “Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos 

e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão” (SARTORETTO; 
BERSCH, 2019). . 
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de fato, em suas diferenças‟ explica que „o fato de ser suprimida a SECADI em si 

acho que não é tão grave quanto o fato de não se levar em conta que a Educação 

Inclusiva não é uma prerrogativa de um grupo ou de vários grupos‟ (DAHER, 2019). 

Sendo assim, dentro da perspectiva da Professora Mantoan o que importa é que se 

faça valer os direitos, não importa se é Secretaria A, B ou C, desde que execute e 

promova formação aos professores que trabalharão diretamente com as 

diversidades.  

Dentro da parte cultural foi estabelecido a criação de dispositivo para 

disponibilizar e elaborar “livros, jornais e revistas em formato ampliado, digital, 

audiolivro em braile, e demais obras artístico-culturais, bem como produtos e 

serviços de audiovisual” (BRASIL, 2012, p. 52). O Plano Nacional de Cultura (PNC) 

surge para reforçar o direito ao acesso à cultura, a liberdade de expressão a 

diversidade cultural, tanto que na Lei 12.343/2010 no Art. 2º dispõe sobre os 

objetivos do PNC que, segue alguns desses: 

 

I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira; 
[...] III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;  
IV - promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e 
coleções;  
V - universalizar o acesso à arte e à cultura;  
VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;  
VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores 
simbólicos; [...] 
[...] XII - profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;  
XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura; [...] 
(BRASIL, 2010, grifo nosso). 

 

Esses objetivos refletem a importância das Associações sem fins lucrativos ao 

proporcionar aos seus associados o acesso à arte e cultura, e trazer para essas 

pessoas com deficiência a oportunidade de serem incluídas no ambiente social e 

cultural. Além de promover a oportunidade de desenvolver o pensamento reflexivo, 

ao estabelecer contato com as artes e desenvolver suas habilidades culturais e 

sociais. 

Entende-se por habilidades sociais “qualquer tipo de comportamento emitido 

na relação com outras pessoas. Ele inclui tanto os que favorecem, como os que 

interferem na qualidade dos relacionamentos” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2005, 

p. 31), em conjunto a isso estão as normas e valores, e de certa forma atingem o 

âmbito cultural, pois desde cedo os indivíduos terão que aprender a lidar com os 
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conflitos sociais e culturais e para isso necessitam desenvolver competências 

sociais. 

Na competência social o sujeito aprimora a sua “capacidade de articular 

pensamentos, sentimentos e ações em função de objetivos pessoais e de demandas 

da situação e da cultura [...]” (Ibid., p. 33), por isso tudo a relevância de estimular a 

vivências das crianças com a cultura desde a primeira infância, pois auxiliará no 

estímulo as habilidades e competências sociais, uma vez que a arte trabalha com a 

diversidade e a liberdade de expressão, assim as crianças irão se desenvolver em 

uma ambiente sem preconceito, o que facilitará a sua vida em sociedade.  

O PNC (2010) apresenta três aspectos da cultura que auxiliam na construção 

das habilidades e competências sociais, que são: 

 

A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que considera que 
todos os seres humanos têm a capacidade de criar símbolos que se 
expressam em práticas culturais diversas como idiomas, costumes, 
culinária, modos de vestir, crenças, criações tecnológicas e arquitetônicas, e 
também nas linguagens artísticas: teatro, música, artes visuais, dança, 
literatura, circo, entre outros. 
A dimensão cidadã considera o aspecto em que a cultura é entendida 
como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso garantir que os 
brasileiros participem mais da vida cultural, criando e tendo mais acesso a 
livros, espetáculos de dança, teatro e circo, exposições de artes visuais, 
filmes nacionais, apresentações musicais, expressões da cultura popular, 
acervo de museus, entre outros. 
A dimensão econômica envolve o aspecto da cultura como vetor 
econômico. A cultura como um lugar de inovação e expressão da 
criatividade brasileira faz parte do novo cenário de desenvolvimento 

econômico, socialmente justo e sustentável (BRASIL, 2010, grifo nosso). 
 

O principal objetivo da Lei 13.146/2015 está descrito no Art. 1º que é 

“assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania”. Outro fator de suma importância está no Art. 2 § 1º que considera a 

avaliação biopsicossocial como método avaliativo para a deficiência, a qual exige 

parecer de uma equipe multidisciplinar. A vantagem desse tipo de avaliação é que 

não se restringe apenas ao fator biomédico, já que considera a “visão integral do 

sujeito nas dimensões física, psicológica e social e a prevenção em vez do 

tratamento” (ARAGÃO, 2016).  

No Capítulo IX da referida Lei no Art. 42 diz que “A pessoa com deficiência 

tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o acesso”: 
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I - a bens culturais em formato acessível; 
II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades culturais e 
desportivas em formato acessível; e 
III - a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que 
ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos (BRASIL, 2015). 

 
Verifica-se que ao elaborar atividades culturais para pessoas com deficiência 

deve-se atentar para as limitações de cada indivíduo, porém na deficiência 

intelectual pode ser que encontre algumas limitações impostas pelas representações 

sociais, pois “comparada às deficiências motoras, sensoriais e de comunicação, a 

deficiência intelectual encontra-se em situação peculiar, tanto devido à invisibilidade 

inerente ao indivíduo não sindrômico” uma vez que “as representações sociais 

dominantes [...] atribuem à pessoa com deficiência intelectual uma cognição infantil, 

contribuem para lhes excluir do direito a uma vida adulta autônoma e cidadã” (DIAS; 

OLIVEIRA, 2013, p. 170).  

Diante disso, os profissionais que estão à frente dos equipamentos culturais e 

de lazer devem buscar formação apropriada para eximir esse tipo de 

comportamento, já que o jovem adulto com Síndrome de Down possui um tipo de 

preferência, enquanto a criança e o adolescente possuem outras prioridades, ou 

seja, em nada se diferem das pessoas sem deficiência, o contraponto está no 

respeito à compreensão do que se oferta nos equipamentos culturais.  

Nos últimos dez anos tem sido implantado na cidade do Rio de Janeiro na 

Escola Municipal Maria Montessori a inclusão inversa, ou seja, crianças e jovens 

sem deficiência frequentam a escola que tem caráter de educação especial, e a 

esse movimento denominaram inclusão inversa. Ao conhecer sobre a proposta de 

inclusão inversa que a pesquisa se apropriou do termo para elaborar atividades que 

visem esse tipo de inclusão, a qual favorece a inclusão cultural e social das pessoas 

com deficiência intelectual, além de desmitificar as representações sobre a pessoa 

com SD presente na sociedade atual. 

É sabido que ainda nos dias atuais muitas pessoas desconhecem da 

capacidade dos seres humanos, sejam com deficiência ou sem deficiência. As 

pessoas com SD possuem limitações, mas o aspecto cultural simbólico diz que 

todos seres humanos são capazes de criar símbolos e para isso se propõe a inseri-

los nas atividades culturais, pois o contato com a arte estimula o senso criativo e 

reflexivo. Para melhor compreensão que no próximo capítulo discutiremos sobre 
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ação cultural e a influência das atividades culturais no processo comunicativo da 

pessoas com SD.  
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4 A AÇÃO CULTURAL NO PROCESSO COMUNICATIVO DA PESSOA COM SD 

 

Para compreender a influência da ação cultural no processo comunicativo da 

pessoa com SD, primeiro é preciso entender o significado de ação cultural. Coelho 

(2001, p. 12) define a ação como “um processo com início claro e armado, mas sem 

fim especificado e, portanto, sem etapas ou estações intermediárias pelas quais se 

deva necessariamente passar - já que não há um ponto terminal ao qual se pretenda 

ou espere chegar”, assim ao projetarmos a construção de uma ação cultural, temos 

que ter em mente, que o seu processo fluirá, conforme a imaginação refletida na 

vivência cultural dos sujeitos participantes daquela ação, uma vez que são agentes 

ativos de todo processo.  

A humanidade produz cultura ao conviver em grupos sociais e os indivíduos 

partícipes desta comunidade compartilha seu saber com outros e dessa troca forma-

se a cultura de um povo. O ser humano tem em sua natureza o espírito de 

desvendar o desconhecido, e a partir das descobertas produz novos saberes e 

hábitos culturais. 

A antropologia tem por característica “explorar a natureza do homem, como 

criatura presa a uma cultura, vivendo em sociedades organizadas – cada indivíduo 

diferente do outro, mas semelhantes sob muitos aspectos”, afirma ainda que o ser 

humano é um animal que “produz cultura”, por isso que Cascudo (2004, p. 25) e 

Frost e Hoebel (2006, p. 3) dizem que a antropologia é a ciência da humanidade e 

da cultura. E a partir da antropologia é possível conhecer os comportamentos 

humanos, suas ações, seus hábitos, sua língua, sua religião, sua arte, enfim, sua 

forma de viver e transformar o mundo no qual está inserido.  

De forma simplista pode-se definir cultura, como a herança social de um povo, 

e que segundo Cascudo (2004, p. 39), está associada a um “conjunto de técnicas de 

produção, doutrinas e atos transmissível pela convivência e ensino, de geração em 

geração”, esse movimento permite que as tradições culturais permaneçam vivas por 

milênios, porém a cultura não é algo estático e ao longo do tempo sofrerá com as 

interferências das dinâmicas sociais.  

Para Frost e Hoebel (2006, p. 4) o conceito de cultura está integrado aos 

padrões “de comportamento aprendidos, os quais são característicos dos membros 

de uma sociedade e não o resultado de uma herança biológica” este conceito 

reafirma a teoria histórico-cultural de Vygotski que relata a influência da interação 
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social no comportamento cultural dos indivíduos, ou seja, o sujeito não nasce pronto, 

mas se transforma com o convívio nos diferentes grupos sociais.  

No tópico 2.1.1 relata que a pesquisa-ação tem por objetivo melhorar as 

práticas sociais e educativas, ou seja, pode promover ações culturais que 

beneficiem a interação social e educacional, e segundo Coelho (2001, p. 93) essas 

ações podem “ativar três esferas da vida do indivíduo e do grupo” que são:  

 

1. a imaginação, onde a consciência reflete sobre si mesma, inventa 
a si mesma, se abre para as possibilidades, libertando-se do ser e 
do dever ser para aceitar o desafio do poder ser; onde a 
consciência está à beira de muita coisa, sem saber bem o que, 
gerando imagens imateriais do mundo tal como este existe em sua 
aparência precária, fugidia e imediata, isenta de normas e coações; 
2. a ação, quando o sujeito, ativamente pronto, sem tensão ou 
distração, penetra no tempo presente e viabiliza aquilo que sua 
imaginação pré-sentiu, pré-dispôs - ligando-se assim ao processo 
cultural concreto; 
3. a reflexão, que lhe permite fazer a si mesmo uma proposta de 
continuidade de si próprio, de sua consciência e de sua ação, numa 
integração com o passado capaz de permitir-lhe o exercício teórico, 
isto é, a previsão do futuro, a predeterminação do possível. 
Neste instante, o círculo se fecha e a imaginação é de novo ativada 
(COELHO, 2001, p. 93-94, grifo nosso). 

 

Percebe-se aqui a relevância das ações culturais no construto do 

comportamento humano, como gerador de cultura, pois a partir desta compreensão 

pode-se estabelecer vivência culturais para os(as) jovens com SD, e isso auxiliará 

no seu olhar sobre o mundo, e a visão do mundo sobre esse indivíduo. Além de 

aflorar sua imaginação sobre o que eles podem ser, sem barreiras e impedimentos, 

a partir daquilo que se dispuseram a realizar, enquanto sujeitos ativos e reflexivos. 

Buscando em suas memórias a construção eu, e prospectando as idealizações no 

futuro. Segundo Brasil (1997, p. 121) as culturas são “produzidas pelos grupos 

sociais ao longo das suas histórias, na construção de suas formas de subsistência, 

na organização da vida social e política, nas suas relações com o meio e com outros 

grupos, na produção de conhecimentos etc.”, porém o que diferencia as culturas “é 

fruto da singularidade desses processos em cada grupo social”, que nesta pesquisa 

tem por foco singular o SD.  

Como falar sobre ação cultural sem nos remeter ao modernismo brasileiro, do 

qual originou A Semana de Arte Moderna em 1922. O espírito inquieto dos jovens 

Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade contribuíram para o movimento modernista 
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no Brasil. Junho (2012, p. 4) afirma que A Semana de 22 “pode ser definida como 

um movimento de renovação cultural do Brasil”, a semana teve por ideais a 

valorização das manifestações folclóricas, a arte primitiva e a etnografia, e se opôs a 

importação da cultura europeia. A arte primitiva na Europa foi representada pelas 

estátuas africanas, enquanto no Brasil Oswaldo de Andrade evidenciou os 

indígenas, já que esses representam as raízes do povo brasileiro.  

A esse movimento revolucionário na arte e na cultura do modernismo, Mário 

de Andrade denominou de “arte cultura”, porém a nomenclatura não obteve 

aceitação, “mas o desejo de fazer da arte e da cultura, instrumentos deliberados de 

mudança do homem e do mundo permaneceu - sob o novo rótulo de „ação cultural‟” 

(COELHO, 2001, p. 8). Percebe-se aqui um esforço por parte dos artistas e 

intelectuais da época em marcar um novo ciclo na identidade cultural brasileira, e na 

promoção de ações culturais que permitissem os artistas expressarem seus ideias e 

pensamentos por meio da arte.  

Mas para, além disso, Rubem Borba, organizador da Semana de 22, se 

destaca por suas iniciativas como diretor da “Biblioteca Municipal de São Paulo, da 

Biblioteca Nacional e da Biblioteca das Nações Unidas” e por promover a 

implantação do “ensino de Biblioteconomia no Brasil” (MINDLIN, 1998, p. 108). 

Sendo assim, o intelectual modernista Rubem Borba demonstrou por sua trajetória a 

relevância das ações culturais para a preservação da memória e construção 

histórica de uma nação.  

Rubem Borba foi um ícone da cultura nacional, uma vez que a discussão 

desta pesquisa nos remete à importância da ação cultural no desenvolvimento 

comunicacional das pessoas com SD. O seu “espírito pioneiro pode ser visto pela 

introdução da primeira biblioteca ambulante instalada num carro adaptado e que 

comportava 900 volumes”, e isso no final da década de 1930, ou seja, proporcionou 

o acesso à leitura e abriu espaço a diversidade cultural para as pessoas que 

circulavam nas proximidades da Praça da República (CUNHA, 2009).  

Houve retaliação por parte do poder público - o Prefeito de São Paulo Prestes 

Maia - desativou a biblioteca ambulante, por achar esta ação um desserviço à 

comunidade, já que o equipamento cultural „proporcionava romances policiais a uma 

dúzia de vagabundos escanchados no banco da Praça‟ (Ibid., 2009). Esse 

posicionamento pode ser compreendido, porque a arte está a “serviço da educação 

e da formação do público” (COELHO, 2001, p. 8), isto é, se o indivíduo por meio da  
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arte alcança a educação crítica e reflexiva, põe em risco toda uma rede de 

manipulação, pois o sujeito instruído é capaz de se opor a opressão.  

Paulo Freire (2001) evidencia a importância do acesso à educação e a 

cultura, no desenvolvimento crítico e reflexivo do indivíduo, e o autor expressa esse 

posicionamento, quando relata o depoimento de um camponês chileno: 

 

„Quando éramos inquilinos‟, disse o outro camponês, depois de dois meses 
de participação nas atividades do „Círculo de Cultura‟ num „asentamiento‟, „e 
o patrão nos chamava de ingênuos, dizíamos: obrigado patrão. Para nós, 
aquilo era um elogio. Agora, que estamos ficando críticos sabemos o que 
queria dizer com ingênuos. Chamava-nos de bobos‟. E o que é ser crítico? 
lhe perguntamos. ´É pensar certo. É ver a realidade como ela é‟, respondeu 
(FREIRE, 2001, p. 26).  

 

Esse relato nos assegura do quão importante é o contato com a arte e a 

cultura, seja por meio da literatura, da dança, da música, da pintura, enfim pela 

diversidade inserida dentro das atividades artísticas, que se revelam como processo 

comunicacional, uma vez que, “as ações se caracterizam pela criação, ou ação 

cultural propriamente dita, propõe-se, diversamente, a fazer a ponte entre as 

pessoas e a obra de cultura ou arte para que, dessa obra” o sujeito retire “aquilo que 

lhes permitirá participar do universo cultural como um todo e aproximarem-se umas 

das outras por meio da invenção de objetivos comuns” (COELHO, 2012, p. 32).  

E a proximidade dos indivíduos propicia a convivência em grupo, que 

segundo Vygotski (1997, p. 213-14, tradução nossa) a coletividade é um “fator de 

desenvolvimento da criança anormal19, mesmo porque, as Funções Psíquicas 

Superiores (FPS)20, se desenvolveram a partir da integração homem-sociedade, que 

ao conviver em grupos o ser humano é reconhecido como “ser social”. Com base 

nesses conceitos compreende-se que ao vivenciar atividades coletivas desde a 

tenra idade a criança terá possibilidade de desenvolver as suas FPS, devido à 

diversidade cultural inserida no próprio grupo ou comunidade. Por isso que “a ação 

cultural tem sua fonte, seu campo e seus instrumentos na produção simbólica de um 

grupo. E entre as formas do imaginário que a constituem, “as da arte - ao lado de 

                                                           
19

  O autor se refere às pessoas com deficiência no livro “Obras escogidas: fundamentos de 

defectologia”, como anormal, por ser a nomenclatura utilizada na época em que o pesquisador 
desenvolveu pesquisas sobre pessoas com deficiência. Neste trabalho empregar-se-á termos 
contemporâneos que representam a deficiência. Portanto, a partir deste momento, o termo 
anormal empregado por Vygotski será traduzido aqui por “deficiência”.  

20
  Vygotski define as FPS como - o pensamento em conceitos, a linguagem racional, a memória 

lógica, a atenção voluntária, etc. 
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práticas culturais leigas, mítico-religiosas, etc. - são privilegiadas, por mais que se 

diga o contrário”, a diversidade cultiva o respeito às diferenças, e afasta as 

indiferenças (COELHO, 2001, p. 33).  

E todo esse processo de convívio social e cultural, amplia a capacidade 

humana de conscientização e transformação do seu espaço físico. A diferenciação 

entre a raça humana e os animais se estabelece naquilo que Freire (2001) denomina 

por existir no mundo e com o mundo, enquanto os animais apenas existem no 

mundo, são incapazes de provocar mudanças transformadoras. “Somente homens e 

mulheres, como seres “abertos”, são capazes de realizar operações complexas [...] 

transformando o mundo através de sua ação, captar a realidade e expressá-la por 

meio de sua linguagem criadora”, desta forma compreende-se que o pensamento e 

a linguagem conduzem a humanidade para o exercício da conscientização e da 

criticidade (FREIRE, 2001, p. 77). 

Portanto, compreende-se que, que a ação cultural promove “a libertação das 

classes oprimidas” (Ibid. p. 82), e o termo oprimido aqui neste contexto é relativizado 

com todas aquelas pessoas que se sentem e são excluídas do meio social, seja 

pelas limitações físicas, sensoriais ou intelectuais. Daí a importância dos 

equipamentos culturais na promoção de ações culturais inclusivas para estimular a 

capacidade de se comunicar com o mundo, por intermédio das atividades culturais. 

Segundo Freire (2001, p. 95) a ação cultural libertadora “se caracteriza pelo 

diálogo”, ou seja, o agente cultural deve estimular o senso crítico da realidade 

através da atividades culturais e ter consciência que a aprendizagem ocorre no nível 

horizontal, e essa ideia de aprendizagem colaborativa pode ser confirmada por 

Pierre Lévy ao dizer que “[...] se você cometer a fraqueza de pensar que alguém é 

ignorante, procure em que contexto o que essa pessoa sabe é ouro” (LÉVY, 2003, p. 

29), ou seja, o conhecimento adquirido ao longo da vida nos permite compartilhar 

saberes, mas o saber tem um contexto específico a ser aplicado, por isso que Lévy 

diz que não há indivíduo ignorante, mesmo porque um sertanejo pode ter 

conhecimentos naturais adquiridos, que um cientista não conseguirá compreender, 

pois vivenciam ambientes e experiências diferentes, porém ambas tem significado e 

valor para a aplicabilidade. 

Ao pensar no valor deste saber, que o próximo tópico aborda esse ponto 

significativo para o aprimorar as vivências culturais e sociais, mesmo porque os 
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equipamentos culturais propiciam essa troca de valores, de saberes, e se utiliza da 

ação cultural para executar tal feito.  

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 

 

As bibliotecas são reconhecidas por seu papel social, possibilitando à 

comunidade o acesso à informação, sendo considerado por Rasteli e Caldas (2015, 

n/p.) “locais de construção permanente de cultura, para permitir a aprendizagem e o 

desenvolvimento cultural dos indivíduos e grupos sociais”. Os autores afirmam ainda 

que a “dimensão da cultura nos espaços das bibliotecas exalta o papel e o poder 

que esses equipamentos culturais possuem para transformar as comunidades por 

elas atendidas”. Essas transformações podem ser entendidas tanto a nível 

comportamental, como afetivo, já que o respeito nasce a partir do sentimento 

intrínseco, manifesto em ações comportamental.  

Segundo Coelho (2012, p. 164) “os teatros, cinemas, bibliotecas, centros de 

cultura, filmotecas, museus” são considerados equipamentos culturais, os quais, de 

acordo com Perrotti e Pieruccini (2014) promovem a mediação cultural com uma 

gama diversificada de manifestações diferenciadas em cada um desses 

equipamentos. Apesar desses equipamentos agirem isoladamente, as bibliotecas 

podem trazer o cinema, o teatro, a orquestra, a exposição de obras de arte, a feira 

de livros, para dentro das instituições. E isso é possível por meio de projetos 

culturais que envolva toda a comunidade.  

A cultura consiste na informação simbólica, atuando como dispositivo de 

adaptação mental, método pelo qual a aprendizagem é exercida por meio da 

comunicação e da interação social (LOGAN, 2012). De fato, a interação social 

impulsiona o aprender a aprender, pois a troca de experiência agrega valor ao 

conhecimento, e o saber de um contribui na formação social, cultural e educacional 

do outro e vice-versa. Essa troca estimula o vínculo com as diferenças, pois propicia 

por intermédio das atividades culturais o convívio com hábitos e costumes alheios a 

sua formação histórico-cultural.  

Para Feijó (1983) toda produção cultural leva à ampliação do conhecimento, 

dado que o mediador de cultura é o agente transformador, capaz de promover ações 

culturais que instigue o indivíduo à reflexão, permitindo assim empoderamento 

cultural, devido às vivências com universo cultural diversificado. Sim, o bibliotecário 
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é esse agente que pode promover atividades que exercite o raciocínio, a reflexão, 

que gere no sujeito pensamentos críticos para conviver em sociedade, porém ao 

elaborar atividades para pessoas com deficiência intelectual, o profissional terá que 

ir além daquilo que está proposto na literatura, pois este necessitará de estimular a 

afetividade para compreender o seu público.  

Aqui entra o que Barbier (2002, p. 1) define por “escuta sensível” - apesar do 

autor definir esse conceito dentro do âmbito da saúde, acredita-se que a ideia 

defendida por ele cabe muito bem dentro do escopo desta pesquisa, uma vez que, o 

objeto de estudo carece desse “escutar-ver” aplicado a psicologia hospitalar – assim 

sendo, o bibliotecário, como educador e agente cultural precisa aprimorar essa 

atitude, pois o ouvinte sensível “não julga, não mede, não compara”, percebe que a 

ausência dessas ações negativas possibilitará ao profissional enxergar o outro para 

além das suas limitações, e possivelmente compreender quais as ações culturais a 

serem elaboradas para essas pessoas com deficiência.  

Por isso é imprescindível reconhecer que a ação cultural desenvolvida dentro 

do equipamento cultural, se configura em uma ação social, o que Coelho (2001, p, 

27) define por “ação sociocultural”, já que as atividades propostas na Unidade de 

Informação interferirá de algum modo na vida social e cultural do sujeito. E a 

afetividade por meio da escuta sensível amplia as possibilidade de criatividade do 

bibliotecário ao proporcionar atividades culturais para o seu público, sem se 

esquecer que cada ser possui uma cultura específica, e isso deve ser visto como 

algo positivo, uma vez que poderá se trabalhar o multiculturalismo e estabelecer 

interação comunicacional entre as diferenças.  

Essa interação comunicacional parte do exercício de pensamento e 

linguagem, sendo que para Vygotski (1997, p. 219) a linguagem surge na criança “ 

como função comunicativa no início de seu desenvolvimento, ou seja, como um 

meio de comunicação, influência sobre aqueles que o rodeiam, de vínculos com 

eles, como forma de colaboração com outras crianças ou adultos” e isso auxilia o 

“processo de colaboração e interação”. Diante disto é de suma importância que a 

criança com deficiência intelectual vivencie atividades culturais em coletividade, 

desta forma entrará em contato com outras pessoas para além do seu ciclo cotidiano  

e essas experiências socioculturais se definem como instrumentos para o 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem, ao referenciar linguagem 

atribuímos ao complexo verbal e não-verbal (Ibid., p. 110).  



58 
 

 

Nesta pesquisa a linguagem analisada é a linguagem não-verbal, 

representada pelos gestos dos(as) jovens com SD na fotografia. O próximo tópico 

explanará sobre a fotografia como meio de comunicação com o mundo. Nos dias 

atuais as redes sociais virtuais têm se utilizado da imagem para se comunicar, seja 

por smiley, emoji, ou apenas a fotografia como expressão de sentimentos, e 

contemplação do outro sobre o cotidiano alheio ao seu.  

 

4.1.1 A fotografia como mediação do mundo 

 

O desenho, a pintura, a escultura e depois a fotografia são formas de 

representação. Porém, o que “torna as primeiras fotografias tão incomparáveis 

talvez seja isto: elas representam a primeira imagem do encontro entre a máquina e 

o homem” (BENJAMIN, 2006, p. 720). Antes do invento da máquina, os sujeitos 

ficavam por horas imóveis – poses – para a produção da pintura, escultura, ou 

mesmo a fotografia.  

A mudança tecnológica dos equipamentos permitiu aos indivíduos interagir 

com o mundo, e a cada época da história a interação se aprimorou até o momento 

em que as pessoas pudessem reproduzir a si mesmo, já que “a fotografia é o 

advento de mim mesmo como outro, uma dissociação astuciosa da consciência de 

identidade” (BARTHES, 1998, p.25).  

Para Flusser (1994, p. 99) a fotografia “viene a ser como una ’huella dactilar’, 

que el sujeto deja em uma superfície, y no una representación como em la pintura21, 

sendo assim, o sujeito é capaz de reproduzir o fenômeno, o que deixa para trás a 

ideia de precisar do outro para tal ato”. Deste pensamento surge a democratização 

da fotografia, já que, o autor disse que a fotografia se tornaria algo onipresente, a 

quantidade excessiva dessas tornaria difícil a compreensão entre o que é público e 

privado (FLUSSER, 1994).  

Na atualidade os recursos digitais proporcionam aos indivíduos interação 

quase que instantânea, por meio das redes sociais virtuais. O profissional 

denominado por Barthes (1998) de “operator” possuía um campo limitado, 

observava o melhor ângulo, fazia o enquadramento, organizava a pose dos sujeitos 

retratados, ou seja, executava inúmeras técnicas para que a fotografia tivesse 

                                                           
21

  “vem a ser como uma „impressão digital‟ que o sujeito deixa em uma superfície, e não uma 

representação como a pintura”.  



59 
 

 

qualidade. Na atualidade, o “operator” está junto nas fotos, ele faz parte do 

momento, as poses são livres e cada indivíduo se manifesta com liberdade, as 

poses “são códigos saturados de sentido”, ou seja, "eu me ponho a 'posar', fabrico-

me instantaneamente um outro corpo, metamorfoseio me antecipadamente em 

imagem" (BARTHES, 1998, p. 22).   

A partir desses pressupostos sobre a fotografia que a pesquisa se propôs a 

analisar a pose, os gestos dos(as) jovens com SD, como forma de interação e 

comunicação com o mundo, já que para Coelho (2001, p. 25) o “conceito de cultura 

muda com o tempo”, antes era necessário a presença do outro para imortalizar um 

momento, além disso, as pessoas com deficiência intelectual eram excluídas do 

convívio social.  

Mas, com a dinâmica cultural e social esses fatos se modificaram, atualmente 

crianças, jovens, adultos e idosos com SD possuem acesso aos avanços 

tecnológicos, ademais, essas pessoas conquistaram a autonomia para utilizar o seu 

– tablet, smartphone e computadores – como qualquer outra pessoa, fato esse não 

ocorria com frequência, já que os familiares toliam sua capacidade de se expressar. 

É sabido que, os avanços tecnológicos, como extensão do corpo é algo muito 

recente, mas a pessoa com SD poderia ter tido a chance de manusear os 

equipamentos de sua época – máquinas fotográficas manuais – e assim expressar 

por meio da fotografia a sua forma de ver e de interagir com o mundo. Acredita-se 

que a “ação cultural não se contenta com limitações” (Ibid., p. 32), sendo assim, a 

fotografia permite que o indivíduo se expresse da forma com que lhe apraz, e o 

prazer é algo vital dentro da prática artística e cultural. 
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5 COMUNICABILIDADE  

 

Definir comunicação é de certa forma denso, mesmo porque a comunicação 

permeia a vida cotidiana do ser humano, já que a ela “surge como uma questão tão 

ampla, tão difusa, tão presente em todas as atividades humanas [...] conclui-se que 

„tudo é comunicação‟ – a política, a educação, a literatura, as artes, e uma lista 

infinda em que se pretendesse abarcar a ação humana e social” (BRAGA, 2011, p. 

65). Comunicar de certa forma está no DNA humano, uma vez que antes de nascer 

a criança se comunica com os pais e sente as vibrações do ambiente externo.  

A partir da interação de dois ou mais sujeitos, por meio do uso da linguagem a 

humanidade se comunica, sendo que a linguagem pode ser de natureza verbal ou 

não-verbal. A primeira é representada por meio da escrita ou da fala, já a linguagem 

não-verbal - os gestos, mímicas, imagens, gravuras, vestimentas - enfim, signos 

visuais e sensoriais, que de certa forma expressam a cultura do indivíduo que a 

utiliza para se comunicar.  

Para Temer e Tondato (2014, p. 154) a “cultura e a comunicação são 

fenômenos indissociáveis e complexos”, uma vez que a cultura é “vista como um 

sistema de comunicação, enquanto a comunicação é um processo no qual aquela 

encontra terreno para seu desenvolvimento”. Diante disso percebe-se a importância 

da cultura no processo comunicacional do indivíduo, mesmo porque as suas 

vivências culturais influenciarão na sua interação social.  

Marcondes Filho (2004, p. 88) relata que a comunicação é “efetivamente 

interação, pela qual surge algo verdadeiramente novo”; sendo assim a 

comunicabilidade propicia a interação social, na qual a vivência cultural corrobora 

para que se amplie o conhecimento e ocorra transformação no ser. Esse processo 

de “comunicação como produtor de algo novo” pode ser verificado também em 

Braga (2012, p. 27), ou seja, ao comunicar os indivíduos interagem uns com os 

outros e, consequentemente, produzirão novas ideias e pensamentos sobre 

determinado assunto. 

As práticas conversacionais se caracterizam como objeto de estudo do campo 

da comunicação, pois essas propiciam as trocas, sejam por meio de notícias do 

âmbito político ou econômico, ou simplesmente conversas familiares que trazem a 

memória fatos dos antepassados, ou as rodas de vizinhos na porta da rua. Qualquer 

dessas situações ancoram no que Braga (2011, p. 66) denomina de “interação 
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comunicacional”, ou seja, “processos simbólicos e práticos que, organizando trocas 

entre os seres humanos, viabilizam as diversas ações e objetivos em que se veem 

engajados”, afirma ainda que é “toda e qualquer atuação que solicita 

coparticipação”.  

Observa-se que a comunicação envolve uma ação, isto é, o ato de comunicar 

está interligado à ação de conviver e interagir com o outro, sendo que a interação 

parte do princípio de ação compartilhada, que pode ser visto como, “uma ação 

coletiva, executada por vários indivíduos, com vistas a objetivos comuns e 

individuais” (TEIXEIRA, 2010, p. 3). Viver coletivamente proporciona ao indivíduo 

participar da cultura de outras pessoas, comunidades ou tribos, e desfrutar dos 

hábitos e costumes locais. 

Ao construir essa relação social o sujeito aprimora o processo 

comunicacional, pois segundo Habermas (2011, p. 196) a ação comunicativa “serve 

à tradição e à renovação do saber cultural; sob o aspecto de coordenação da ação, 

serve à integração social e à criação de solidariedade; sob o aspecto da 

socialização, finalmente, serve à formação de identidades pessoais”. Percebe-se 

que a comunicação flui do que o autor chama de o “Mundo da Vida (MV)”, ou seja, 

as relações intersubjetivas, que podem ou não emanar discussões de cunho moral. 

Mas há outra dimensão que ele chama de “Mundo do Sistema”, e este se relaciona 

com as questões econômicas e políticas, nas quais se estruturam as formas de 

produção do capital.  

Ao pensar em comunicabilidade e os indivíduos participantes deste sistema, é 

que esta pesquisa volta o olhar para uma parcela dos mais de 12,5 milhões de 

pessoas que possuem algum tipo de deficiência - esses são dados estatísticos do 

último censo demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)22. Torna-se necessário compreender como é o processo 

comunicacional dessas pessoas, uma vez que algumas deficiências comprometem a 

linguagem verbal e consequentemente interfere na comunicação e a interação social 

desses indivíduos. Neste estudo o foco será a deficiência intelectual – Síndrome de 

Down.  

                                                           
22

  IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico: população residente por 

tipo de deficiência permanente, 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 
https://bit.ly/2QRSieN. Acesso em: 26 dez. 2018. 
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O capítulo 3 trouxe explicações de como ocorre a formação da pessoa com 

Síndrome de Down. Todavia, além do atraso no desenvolvimento intelectual essas 

pessoas podem apresentar anomalias – malformações cardiovasculares, alterações 

endócrinas, gastrointestinais, problemas oftalmológicos, problemas 

otorrinolaringológicos e problemas respiratórios – que podem comprometer de forma 

significativa o desenvolvimento cognitivo, e isso pode interferir na sua interação 

comunicacional com a sociedade.  

Porto-Cunha e Limongi (2008, p. 244) relatam que “na criança com SD a 

comunicação gestual desenvolve-se tal qual na criança com desenvolvimento típico”, 

a diferença entre a primeira e a segunda está no tempo de uso dos gestos, já que a 

pessoa com SD o utiliza por um “período mais longo”, essa dificuldade na fala faz 

com que essa pessoa recorra aos gestos, como uma das formas de comunicação 

“durante longos períodos” (FLABIANO-ALMEIDA; LIMONGI, 2010, p. 460) 

Este trabalho investiga as formas de comunicação da pessoa com SD e os 

gestos que utilizam para se expressarem. O cotidiano é fator fundamental para as 

pessoas com deficiência intelectual, já que as vivências auxiliam na desenvoltura do 

cognitivo e consequentemente da linguagem, que para além da fala, pode-se 

empregar o corpo para se comunicar.  

A reprodução cultural que emana do corpo humano, comunica e exprime 

mensagens, sentimentos, ideias e emoções. O fato de comunicar não se restringe 

apenas à fala, ou seja, se empregam gestos, imagens, mímicas, os quais podem ser 

interpretados de diversas formas, a depender da cultura que o indivíduo está 

inserido. A comunicação não-verbal se concretiza quando o “observador atento 

consegue ver no outro quase tudo aquilo que o outro está escondendo – 

conscientemente ou não. Assim tudo aquilo que não é dito pela palavra pode ser 

encontrado no tom de voz, na expressão do rosto, na forma do gesto ou na atitude 

do indivíduo” (GAIARSA, 1984, p. 9).  

Desta forma, o ato comunicacional requer dos indivíduos envolvidos no 

processo, a interação, isto é, cumplicidade com o momento da ação comunicativa e 

os “participantes não estão orientados primeiramente para o seu próprio sucesso 

individual, eles buscam seus objetivos individuais respeitando a condição de que 

podem harmonizar seus planos de ação” outro fator elencado pelo autor é “o 

complemento interpretativo requerido pela ação comunicativa” (HABERMAS, 2012, 

p. 285-286). Já que a comunicação é compreendida por trocas simbólicas, os 
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partícipes desse processo devem se harmonizar entre si, para que ao falar haja uma 

ação ao ser dito.  

 

5.1 O CORPO COMO INTERAÇÃO COMUNICACIONAL  

 

O corpo se constitui o meio de comunicação mais primitivo. Com o 

desenvolvimento humano, viu-se a necessidade de criar outras formas de 

comunicar, seja pelas vestimentas, pinturas, imagens, jornais, livros, entre outros. 

Esses novos meios são divididos segundo Baitello Júnior (1998) em mídia primária, 

secundária e terciária. A primeira é o próprio corpo como emissor de mensagens, a 

secundária acrescenta informações à primaria, ou seja, utiliza-se de aparatos para 

comunicar – pinturas, máscaras, vestimentas, fotografias, entre outros – e esta 

permitiu a utilização de instrumentos, tais como: livros e jornal. A mídia terciária é 

ampliação das duas primeiras com o surgimento da eletricidade no uso de recursos 

digitais – internet, celulares, vídeos, as imagens digitalizadas de forma geral.  

Nesta perspectiva da mídia primária, quando as pessoas cruzam os braços, 

trocam a posição do pé direito, esses movimentos se caracterizam em gestos 

inconscientes de acordo com Weil e Tompakown (2015). Para os autores em alguns 

momentos não “temos consciência nem do nosso corpo e das posturas que 

adotamos”, por isso Flusser (1994) questiona o que vale a pena observar nos 

gestos?  

Flusser (1994) discute sobre o conceito de gestos e expõe em um primeiro 

momento que os gestos são “movimentos do corpo e, em um sentido amplo, como 

movimentos de instrumentos e ferramentas ligadas ao corpo”, e depois afirma que 

“gestos são movimentos do corpo que expressam uma intenção”, porém finaliza e 

propõem a definição de que “o gesto é um movimento do corpo, ou de um 

instrumento ligado a ele, para o qual nenhuma explicação satisfatória é dada” 

(FLUSSER, 1994, p. 7-8, tradução nossa).  

Portanto, os gestos estão sujeitos ao cenário, já que o gesticular manifesta 

uma intenção. Para exemplificar a interferência do ambiente nos gestos, o autor 

descreve o interior da sala e um sujeito sentado em uma cadeira, o qual organiza 

seu fumo de forma ritualística, e no mesmo espaço, outro homem em pé com uma 

câmera procura o melhor ângulo para o fotografar. Esse gesto do fotógrafo, segundo 

Flusser (1994, p. 103) é a “„intenção de fixar uma situação móvel”, porém, o 
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movimento do fotógrafo não passa desapercebido do homem que fuma seu 

cachimbo, e que pode alterar sua postura, ou gestos, a partir dos gestos refletidos 

no fotógrafo.  

Para Flusser (1994, p. 101, tradução nossa) a fotografia é “a „descrição‟ 

bidimensional de um gesto, entendendo por „descrição‟ a tradução ou transposição 

de um contexto a outro”, ou seja, o bidimensional pode ser caracterizado pelos tipos 

de suportes que a fotografia será transposta, que poderá ser o papel fotográfico, ou 

as telas dos equipamentos eletrônicos.   

A fotografia permite fixar no tempo e espaço os gestos e poses dos 

indivíduos. Roland Barthes (1998, p. 117) relata que “o que funda a natureza da 

fotografia é a pose, no qual uma coisa real se encontrou imóvel diante do olho”, essa 

pose vem carregada de expressões e sentidos. Por meio da fotografia os sujeitos 

podem recontar a sua história, reviver os gestos e as poses imortalizadas na 

fotografia, que no ato fotográfico teve um significado, mas com o tempo pode ser 

alterado o seu sentido.  

Nesta pesquisa ao invés de olharmos homem que fuma o cachimbo, volta-se 

o olhar aos jovens com Síndrome de Down (SD). As pessoas com SD apresentam 

déficits cognitivos e devem ser estimuladas desde a tenra idade. Sua memória 

auditiva de curto prazo é breve, e os estudos desenvolvidos pela Down Syndrome 

Education International (DSE)23 indicam que os recursos visuais são os mais 

propícios para trabalhar as informações, uma vez que, as habilidades de assimilação 

da memória visual se desenvolvem mais, do que aqueles referentes às capacidades 

de processamento de memória auditivas. A pesquisadora Bissoto reforça dizendo 

que o uso intenso dos recursos visuais e a interação cotidiana apoiam a 

aprendizagem do SD (BISSOTO, 2005, p. 85), e esta aprendizagem está conectada 

diretamente com o poder de se comunicar.  

Esse mundo é apresentado às crianças através da linguagem, a qual ocorre 

em primeira instância com a mãe, o que para Vigotsky (1993) representa a relação 

social mais importante no desenvolvimento. O envolvimento das mães e a 

                                                           
23

  É uma instituição beneficente internacional que apoia pesquisas científicas e fornece conselhos e 

informações baseados em evidências para melhorar os resultados para crianças com síndrome de 
Down em todo o mundo. Promove pesquisa de como as crianças com síndrome de Down se 
desenvolvem e aprendem, e identifica abordagens e terapias de ensino mais eficazes. Disponível 
em: https://www.down-syndrome.org/en-
us/research/?_ga=2.117296454.1544704638.1542105321-1045627056.1542105321. Acesso em: 
10 ago. 2017.  
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estimulação à leitura e aos recursos visuais desde cedo possibilita ao SD ampliar a 

comunicação. Com base nesses preceitos, buscou-se analisar os gestos, 

entendendo-os como forma de comunicação desses(as) jovens nas fotografias 

produzidas na I e II Oficina de Fotografia da Biblioteca ASDOWN. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

 

De modo apresentar os resultados obtidos a partir da coleta de dados que o 

tópico 6.1 elucida sobre as atividades culturais desenvolvidas na Biblioteca 

ASDOWN denominada I e II Oficina de Fotografia. O tópico 6.1 descreve os 

participantes desta atividade, e por meio da metodologia de semelhança a 

semelhança de Didi-Huberman, com a construção do Atlas de Mnemosyne de Aby 

Warburg, realizou-se a análise das fotografias de dois participantes da I Oficina de 

Fotografia em aproximação com as imagens coletas em duas plataformas das redes 

sociais virtuais Facebook e Instagram. No tópico 6.2 relata as etapas de construção 

da II Oficina de Fotografia.  

 

6.1 A OFICINA DE FOTOGRAFIA E A BIBLIOTECA 

 

I Oficina de Fotografia “Eu, o mundo e a Fotografia”, ministrada pela Prof.ª 

Ana Rita24 Vidica, no mês de julho de 2018, foi uma proposta da Biblioteca ASDOWN 

e parte das atividades culturais proposta pelo espaço. A biblioteca é um 

equipamento cultural importante para a sociedade, pois, por meio desta a 

comunidade tem a oportunidade de acessar informações e participar de atividades 

que possibilitam transformar o indivíduo. Essas transformações podem ser 

entendidas tanto a nível comunicacional, comportamental, e afetivo, já que o 

respeito às diferenças nasce a partir do sentimento intrínseco, manifesto em ações 

comportamentais. 

Ao compreender a relevância desse equipamento cultural na formação sócio 

histórica do indivíduo, que a Associação Down de Goiás implantou uma Biblioteca, 

que tem como foco principal proporcionar acesso à cultura e promover atividades 

culturais que permitam a interação e a comunicação da pessoa com Down com os 

seus e com o mundo. 

                                                           
24

  Docente do curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - e do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), coordena o Núcleo de 
Pesquisa em Teoria da Imagem (NPTI) e participa do Grupo de Pesquisa REdArtH Rede 
Internacional de Pesquisa em Educação, Arte e Humanidades ambos vinculados à UFG. Convidei 
a Professora para ministrar a oficina a partir de uma disciplina que tive com a docente sobre 

fotografia. Apesar de não ter desenvolvido trabalhos com pessoas com deficiência ela aceitou o 
desafio e disse que precisaria de apoio para trabalhar com os jovens, o que de pronto lhe ofereci 
apoio no que tange a mediação entre a professora e os jovens com SD.  
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Baitello Júnior (1998, p. 11) afirma que “processo comunicativo tem suas 

raízes em uma demarcação espacial chamada corpo”, ou seja, a comunicação é 

possível mesmo antes do nascimento, já que o bebê mantém relação de estímulos 

por meio da fala ou de gestos de afeto de terceiros. O autor diz ainda que os 

“vínculos da linguagem entre o bebê e a mãe será a matriz primeira da complexa 

comunicação social” (Ibid., p. 12), sendo assim, o corpo se manifesta como primeiro 

instrumento comunicacional. 

Ao compreender o desenvolvimento da comunicação no uso das mídias que 

em maio de 2018 idealizei a primeira atividade cultural da Biblioteca ASDOWN 

denominada – I Oficina de Fotografia- e convidei a Prof.ª Ana Rita para ministrá-la.. 

Realizou-se esta Oficina como plano piloto das atividades culturais que foram 

desenvolvidas pela Biblioteca, para conhecer o público e verificar o comportamento 

e a verbalização dos(as) jovens com Síndrome de Down da ASDOWN. No Apêndice 

A está disponível a programação da I Oficina, a qual foi entregue para as mães no 

dia da reunião no qual explicamos os detalhes da oficina.  

As inscrições foram abertas para jovens com SD com idade superior aos 12 

anos. Esta delimitação de idade foi devido ao amadurecimento cognitivo da pessoa 

com SD. As inscrições se estenderam à toda comunidade, assim, a I Oficina de 

Fotografia recebeu a inscrição de 3 mães, e apesar de limitar a idade aos 12 anos, 

abriu-se a oportunidade para 2 crianças com síndrome Down, as quais possuíam 9 

anos cada, devido a participação de suas mães. 

O equipamento utilizado foi o celular, por meio do qual, aprenderam o que é 

enquadramento fotográfico e produziram suas fotos. Logo de início, notou-se que os 

participantes tinham dificuldades para compreender a parte teórica, o que colaborou 

para reestruturação da Oficina, e a partir de então os ensinamentos se deram de 

forma prática, ou seja, foram a campo executar o ato fotográfico. Mesmo porque as 

pessoas com deficiência intelectual “aprende com mais facilidade o conteúdo e não 

esquece tão facilmente as informações obtidas, pois a criança constrói o 

conhecimento partindo do concreto para o abstrato” (VASCONCELOS; PUCCETTI, 

2016, p. 3).  

Por se tratar de pessoas com limitações cognitivas, as atividades tiveram que 

ser adaptadas, e para facilitar a compreensão os exercícios propostos foram 

tratados por temáticas. As temáticas foram: fotografando o chão; fotografando de 
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perto e de longe; fotografando as cores e de cima; fotografando a Praça Cívica25. 

Após delimitar os temas, solicitou aos partícipes que fotografassem objetos fora do 

campo da Oficina – ASDOWN -, ou seja, no lar, na escola, no shopping, com 

amigos, e tendo por foco a temática proposta para o dia. Para ter controle sobre as 

fotografias produzidas pelos participantes da I Oficina, criou-se um grupo no 

WhatsApp para que depositassem ali as fotos.  

O uso inicial do WhatsApp foi pensado para expor informações práticas, tais 

como: horário, local e data das atividades. Contudo, os participantes se apropriaram 

da ferramenta, e utilizou a linguagem de ícones para se comunicarem – jovens com 

SD – corroborando o uso da linguagem visual na comunicação, e exponho aqui 

alguns prints da tela do smartphone relacionadas ao grupo de jovens que 

participaram da I Oficina e que permanece até o momento – dezembro de 2019. O 

nome do grupo foi alterado, e atualmente é denominado “Amigos para sempre”, essa 

alteração foi feita por mim, ao perceber a interação deles. 

 

Figura 4 – Prints das conversas dos(as) jovens com Síndrome de Down no grupo do 
WhatsApp 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2019).  
Prints da Imagem do grupo de WhatsApp criado a partir da I Oficina de Fotografia.  

 

A imagens da Figura 4 é apenas um demonstrativo de como os(as) jovens 

com SD se comunicam a partir dos novos suportes tecnológicos, que neste exemplo 

é o WhatsApp. A Imagem à esquerda contém 4 áudios, mas chamo a atenção a 

                                                           
25

  Ponto turístico cultural da capital goiana, onde está localizado a casa oficial do Governador, o 

Centro Administrativo, a Biblioteca Estadual Marieta Telles Machado, e o Museu da Imagem e 
Som.  
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partir do segundo áudio produzido pela participante Victórya Pollyana de 19 anos, na 

gravação ela diz estar triste pelo término do namoro, e logo após o envio do áudio 

coloca um coração que tem por significado comum o “amor”. Na imagem à direita a 

Rafaela e o Roselito Logan enviam mensagens de consolo, e a Victórya responde 

com ícones que representam a tristeza que está sentido com o término do namoro.  

Percebe-se a partir dessas imagens que o processo comunicacional dos(as) 

jovens com Síndrome de Down se dá de diversas formas, as tecnologias permitiram 

autonomia para se expressarem e os(as) jovens a utilizam com propriedade. Expus 

essas imagens do grupo de WhatsApp neste momento para que acompanhem o 

desenvolvimento das atividades, uma vez que se inicia presencialmente, mas se 

estende para o dia a dia dos participantes da oficina. Então a ideia de depositarem 

fotos que produziam foi apenas o início da interação e da comunicação entre si.  

 

Figura 5 – Prints do grupo de jovens da I Oficina de Fotografia – imagens que falam 

 

Fonte: Acervo da pesquisa (2018). Jovens enviaram fotos  
do seu dia a dia.  

 

Na Figura 5 exponho três imagens, uma postada por Rafaela, primeira 

imagem à esquerda, e as imagens do centro e da direita foram postadas por 

Roselito Logan. Rafaela compartilha com os amigos do grupo um momento do seu 

dia, no qual se delicia com o algodão doce, logo abaixo da sua imagem postada a 

Victórya envia três palminhas, que podem representar: Que legal! Muito bom! 

Parabéns por você estar se divertindo! Enfim, são muitas as possibilidades de 

interpretação do emoji.  
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As outras duas imagens enviadas por Roselito Logan demonstram que ele 

quer que os(as) amigos(as) também participem do seu cotidiano, mesmo que a 

distância. Esse comportamento reitera a afirmação de Thompson (2002, p. 77) ao 

declarar que “com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se 

dissocia do ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns 

com os outros ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal”, ou 

seja, “o uso dos meios de comunicação proporciona novas formas de interação que 

se estendem no espaço (e talvez no tempo), e que oferecem um leque de 

características que as diferenciam das interações face a face”. Talvez em um 

encontro presencial o Roselito Logan não teriam como dividir o seu momento com 

os colegas, já que ganhou a “paçoca” em um determinado tempo, que pode não ser 

o tempo de encontro com os amigos.  

Agora com relação a I Oficina, foram escolhidas algumas fotografias, para 

compor o exercício do “Amigo secreto fotográfico”. Segundo Barthes (1998, p. 45) o 

processo de escolha das fotografias parte de “uma espécie de interesse geral, às 

vezes emocionado, mas cuja emoção passa pelo revezamento judicioso de uma 

cultura moral e política”, o qual ele denominou studium. A proposta do Amigo 

Secreto consistiu em: Cada participante escolher uma fotografia e descrever quem 

era a pessoa, as suas características, o que a pessoa gosta de fazer a partir da 

fotografia. E houve o estímulo ao dizer para o grupo - Tente responder: O que você 

está vendo sobre essa pessoa na fotografia? (Inclusive pôde inventar um novo nome 

para ela). 

Na Figura 6 os participantes se encontram sentados em volta da mesa, a 

ministrante da oficina colocou as fotografias com as imagens viradas para baixo, e 

depois de explicar a dinâmica da atividade aos partícipes deixaram a escolha de 

quem iniciaria brincadeira. Na imagem 6.1 a jovem com síndrome de Down, Victórya 

Pollyana, levanta o dedo e diz que quer iniciar. Em seguida escolhe uma fotografia 

qualquer, na imagem 6.2 pode-se ver que a fotografia escolhida é a de Vânia 

Monteiro, mãe de Bruno uma das crianças com 9 anos que participaram devido a 

presença materna na oficina. 

 

 

 

 



71 
 

 

Figura 6 – Amigo secreto 

 

Fonte: Imagens do banco de dados da pesquisa (2018). 
Foto: Keyla Rosa de Faria (2018). 

 

A intenção de identificar o nome da mulher na foto é proposital, pois Victórya 

na imagem 6.2, ao descrever a pessoa, o primeiro item relatado foi informar quem é 

seu filho. Prosseguiu com sua descrição, e apontou para o que mais lhe chamou 

atenção nas características físicas da participante - bonita, cabelo grande e está 

sorrindo. A partir desse relato, percebe-se que a participante Victórya Pollyana não 

definiu cores das roupas, ou outros aspectos que envolve identificação de cores.  

Os mesmo ocorreu com os outros participantes da oficina que estavam no dia 

desta brincadeira, como pode ser visto na imagem 6.3, onde Marcos Filho escolhe 

uma foto, e em seguida faz os procedimentos solicitados na atividade lúdica, porém 

a verbalização do participante ainda é restrita, mas os que estavam envolvidos 

conseguiram compreender o relato da criança. Outro ponto interessante que a 

Oficina ofereceu foi o estreitamento dos laços entres as pessoas que participaram, 

além de oportunizar novas amizades, pois a brincadeira permitiu interação entre 

pessoas que tinham pouca convivência, e ao ter que falar desta pessoa despertou o 

interesse em aprofundar o relacionamento. Diante disso, percebe-se que as pessoas 

com síndrome de Down conseguem se comunicar e verbalizar seus pensamentos, 
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porém a compreensão dos pensamentos expressos dependerá da escuta sensível 

receptor, que segundo Barbier (2002, p. 3) essa escuta acontece por empatia.  

O ser humano é imprevisível e ao mesmo tempo surpreendente. Ao iniciar o 

exercício proposto – Amigo secreto fotográfico – não se imaginou que os(as) jovens 

SD expressassem o punctum tão avidamente. Barthes (1998, p. 46) define o 

punctum como o elemento que “parte da cena, como uma flecha, e vem me 

transpassar”, esses sentimentos são “marcas, essas feridas são precisamente 

pontos”. O que marcou esses(as) jovens foi se ver nas fotografias. Ficaram 

emocionados e apontavam com o dedo nas fotos a sua imagem impressa. Se 

emocionaram, ou seja, a fotografia os marcou, penetrou como flecha por estarem 

visíveis em um mundo que os tornam invisíveis.  

No encerramento da I Oficina de Fotografia foi estruturada a I Mostra Cultural 

da Biblioteca ASDOWN26. A Figura 7 expressa o momento de descontração e 

comprometimento por parte dos partícipes da I Oficina, onde construímos juntos o 

material que compôs a I Mostra Cultural da Biblioteca ASDOWN.  

 

Figura 7 – Escolha das fotos em grupo para a Mostra Cultural 

Fonte: Arquivo da I Oficina de Fotografia da Biblioteca ASDOWN (2018).  
Fotografia à esquerda: Keyla Rosa de Faria (2018). 
Fotografia à direita: Ana Rita Vidica (2018). 

 

 

                                                           
26

  A Mostra Cultural ocorreu em 1º de agosto de 2018, a qual encerro a I Oficina de Fotografia da 
Biblioteca Asdown. 
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Primeiro escolhermos juntos as fotografias que fariam parte da Mostra 

Cultural, em seguida os(as) jovens com SD e as mães participantes da I Oficina, 

organizaram o material para a exposição, que aconteceu em primeira instância na 

Associação Down de Goiás e em seguida decidimos expor nos eventos da 

Faculdade de Informação e Comunicação – XII Seminário Nacional de Mídia, Cultura 

e Cidadania (SEMIC27) e XIX Feira da Informação e Comunicação (FEICOM28) 2018, 

os quais ocorreram em simultaneidade com o 15º Congresso de Pesquisa, Ensino e 

Extensão (CONPEEX- UFG). O intuito de levarmos a exposição para os referidos 

eventos acima, foi para dar visibilidade as atividades desenvolvidas pelas pessoas 

com Síndrome de Down, já que os temas dos eventos envolviam a comunicação, a 

cultura e a cidadania.  

A Figura 8 apresenta o varal com as fotos dos(as) fotógrafos(as) que 

participaram, e as imagens da parte inferior são uma pequena mostra do que foi 

essa exposição. As palavras me impedem revelar a emoção dessas pessoas ao se 

depararem com algo que elas(es) prepararam, a sensação de dar sentido a vida por 

meio da arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  O SEMIC – Seminário Nacional Mídia, Cultura e Cidadania - evento realizado pelo Programa de 

Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM) da Universidade Federal de Goiás (Mestrado e 
Doutorado) - tem se constituído, desde 2007, em importante espaço de discussão das temáticas 
que envolvem o entrecruzamento entre comunicação, a cultura e a cidadania. Além disso, tem 
colaborado de modo contundente para o desenvolvimento das pesquisas em comunicação. O 

evento tem alcance nacional com a participação de pesquisadores, pós-graduandos e graduandos 
de diversos Estados do país (UFG, 2019). Disponível em: 
http://eventosficufg.com.br/index.php/index/index/index/index. Acesso em: 26 dez. 2019. 

28
  A Feira de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás foi um dos primeiros 

eventos a discutir e analisar o segmento da informação e comunicação em Goiás. Reúne 

estudantes, docentes e pesquisadores das áreas de Comunicação e Informação (UFG, 2013). 
Disponível em: https://www.fic.ufg.br/up/74/o/Feicom_2013_folder1.jpg?1368016215. Acesso em: 
26 dez. 2019.  
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Figura 8 – Exposição fotográfica na ASDOWN – Brincando de Fotografar 

Fonte: Arquivo da I Oficina de Fotografia da Biblioteca ASDOWN (2018).  
Fotos: Ana Rita Vidica e fotógrafos diversos.  

 

Nesta exposição fotográfica a Prof.ª Ana Rita Vidica foi curadora, pois 

supervisionou a organização e montagem da mostra cultural. Neste momento as 

pessoas puderam vislumbrar o produto final elaborado pelos(as) jovens. Todas 

ações foram executadas com a presença ativa dos participantes, tantos as crianças, 

os(as) adolescentes, como as mães. A Mostra Cultural propiciou um momento ímpar 

dentro da Associação e em consequência da Biblioteca, mais uma vez os 

participantes foram impactados por visualizarem suas fotos expostas para toda a 

comunidade. 

Participaram da I Oficina de Fotografia 10 pessoas, sendo 7 com SD – 429
 

jovens com idade de 16 a 27, 230 crianças de 9 anos e 131 adulta de 32 anos - e 332 

mães com idade acima de 50 anos. Com os exercícios praticados na Oficina de 

Fotografia foram realizadas 144 fotografias, desse universo foi separado 6 imagens 

de 2 participantes. A escolha das fotografias parte do princípio do punctum, ou seja, 

aquilo que marcou ao visualizar as imagens. Samain (2014, p. 6) expõe esse 

impacto que a fotografia causa a partir de Didi-Huberman, o qual diz que: “[…] 

                                                           
29

  Rafaela Cândido – 27 anos; Pratick Luyddy - 20 anos; Pedro Rattes – 20 anos; Victórya Pollyana – 
17 anos.  

30
  Bruno Gualberto – 9 anos; Marcos Filho – 8 anos. 

31
  Tainá Tré – 34 anos. 

32
  Simone Cruz – 50 anos; Vânia Gualberto – 49 anos; Maria da Luz – 66 anos. 
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Diante da imagem devemos convocar verbos para dizer o que as imagens fazem e o 

que elas nos fazem (onde elas nos tocam), e não apenas adjetivos e nomes para 

acreditar ter dito o que elas são”. 

E assim, ocorreu a escolha das imagens, aquilo que impactou, que tocou, que 

impulsionou a compreender o que estava para além da imagem impressa. Neste 

primeiro momento de análise do material, escolhi as imagens a partir do conceito de 

gestos Flusser (1994) e pela repetição e sobrevivência desse aspecto visual, pelo 

qual relacionou as imagens produzidas na I Oficina de Fotografia, com imagens 

postadas nas redes sociais virtuais – Facebook e Instagram. Apesar de visitar as 

redes sociais virtuais para escolher pessoas que se utilizavam dos mesmos gestos 

que os partícipes da I Oficina de fotografia, não há intenção de aprofundar na 

temática “redes sociais virtuais”, mas deixo em aberto a possibilidade de outra 

pesquisa para analisar a presença atuante das pessoas com síndrome de Down nas 

mídias sociais. Na Figura 9 foram utilizadas fotos da Fanpage Downeat.  

 

Figura 9 - Conjunto de imagens de referência do participante Pedro 

 

Fonte: Fotos da parte superior arquivo da I Oficina de Fotografia da Biblioteca 
Asdown (2018).  Fotos da parte inferior retiradas da Fanpegae Downeat

33
  

                                                           
33

  Disponível em: https://www.facebook.com/downeate/. Acesso em: 10 nov. 2018. 
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Para Samain (2012, p. 22) “toda imagem nos oferece algo para pensar” diz 

ainda que “toda imagem é portadora de um pensamento, isto é, veicula 

pensamentos”, sendo assim, o conjunto de imagens da Figura 9 instiga a perceber a 

repetição nos gestos com a mão. Na parte superior – imagens 9.1 a 9.3 - está o 

Pedro, participante da Oficina de Fotografia. Os seus gestos com a mão no queixo 

parecem transmitir autoestima, e traz a memória as poses dos galãs na mídia, 

quando querem chamar a atenção para si, expondo à sua beleza e o seu poder de 

conquista. Outro fato interessante na pose do participante pode ser visto na foto 

10.2, pois ele retira a mão do queixo, e chama a atenção para o crachá34, no qual 

está a sua imagem, ou seja, reafirma a importância dada ao eu. O olhar é firme e ao 

mesmo tempo parece que expelir o ar da sedução.  

As fotos da parte inferior – imagens 9.4 a 9.6 - representam jovens que 

participam da Downeat35. Apesar desses jovens estarem em espaços geográficos 

diferentes, isto é, o Pedro na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil e os jovens do 

Downeat em Buenos Aires, Argentina, as suas poses demonstram similaridades. A 

mão no queixo, as poses com os dedos comunicam a segurança no eu, o ar sedutor 

pode ser verificado em todas as imagens.  

Outro fator que me chamou a atenção para o Pedro é o fato dele preferir fotos 

em que estivesse sozinho, ou que ele reproduza as imagens, ou seja, selfie. Isso 

induz a pensar sobre sua vivência com as imagens, já que o mesmo sente prazer 

em fotografar, principalmente pessoas com síndrome de Down, há uma 

sensibilidade nele para este ato - e talvez esse gosto pela fotografia o faça se 

posicionar de maneira atraente. Com isso a Oficina corroborou com o uso que ela já 

fazia, ou seja, o ato de fotografar. 

O conjunto de imagens da Figura 10 foram retiradas do perfil do Instagram - 

@downsyndromeinternational; @institutomanodown; @downlicia_oficial, para 

compor o Atlas36 de Mnemosyne juntamente com as fotos do Patrick, outro 

participante da I Oficina de Fotografia. Ao analisar as fotos produzidas na I Oficina 

de Fotografia, um fato ficou bem definido, o Patrick – imagens 11.1 a 11.3 - é um 

                                                           
34

  Foi confeccionado crachá para os participantes, como forma de identificação visual.  
35

  Downeate tem como missão mudar o mundo. Pretendem para falar com o mundo, para o futuro e 
promover o convívio natural. As pessoas com Síndrome de Down e as famílias são convidados a 
participarem das peças de teatro, e apresentações musicais, desta forma mostram o quanto esses 
indivíduos possuem capacidades e podem viver como qualquer outro sujeito em sociedade.  

36
  Cf. (p. 29). 
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jovem que gosta de fotos em grupo, diferente de Pedro, tanto que não foi possível 

conseguir uma foto dele só, ou que ele mesmo tenha reproduzido.  

 

Figura 10 - Conjunto de imagens de referência do participante Patrick 

 

Fonte: Fotos da parte superior arquivo da I Oficina de Fotografia da Biblioteca 
ASDOWN (2018). Fotos da parte inferior retiradas de perfil do Instagram, conforme 
a sequência das imagens: @downsyndromeinternational; @institutomanodown; 
@downlicia_oficial. 

 

Os gestos mais utilizados por Patrick é o dedão para cima e os outros dedos 

recolhidos, que tem por significados, popularmente conhecidos por: “joinha”, “tudo 

bem” ou “gostei”, como é representado na imagem das redes sociais virtuais com a 

“like”. A foto 10.3, o Patrick faz outro tipo de gesto, que se assemelha com outro 

jovem da foto, o Diego, que reproduz o “heavy”, ou seja, esses gestos estão 

carregados de subjetividade e significados, já que a posição dos dedos do Patrick 

comunica um “beleza”, que quer dizer - estou bem – o mesmo pode-se dizer do 

“heavy”, que popularmente é conhecido com “é aí, tudo bem?”, ou, “yeah!” algo 

radical, mas talvez ele queira somente demarcar sua presença, afirmar-se pelo 

gestos e não por reproduzir o significado. 
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O conjunto de imagens na parte inferior – imagens 10.4 a 10.6 - foram 

selecionadas no perfil do instagram, e teve como objetivo a aproximação com as 

imagens que representam os gestos do Patrick. Além dos gestos que comprovam 

similaridades entre os jovens com e sem síndrome de Down, outro fato que chamou 

atenção, é o contexto em que as imagens foram produzidas. Os jovens nas imagens 

da parte inferior, todos de alguma forma estão em contato com grupos de pessoas.  

A foto 10.4 mostra o Ozan que trabalha na recepção de um hotel; a foto 10.5 

apresenta um jovem participa do Instituo Mano Down, e as fotos do perfil da 

instituição o mostram sempre em grupo. O jovem é empreendedor na imagem 10.6, 

faz e comercializa doces, trabalha diretamente com público e ao pesquisar o seu 

perfil, percebe-se que grande parte das suas fotos são em grupo – ao levantar essa 

questão de que prefere fotos em grupo, tem por finalidade evidenciar a questão da 

socialização e da convivência e da própria comunicabilidade, que isso é inerente ao 

ser social, independente de ter o não deficiência - embora nesta foto ele esteja 

sozinho, mas aparentemente posa para o possível público consumidor dos seus 

doces.  

Didi-Huberman (2011, p. 34) relata que há semelhança e dessemelhança, e 

este conceito parte do fundamento das teorias psicanalíticas de Freud, onde, “a 

referência freudiana permitirá, entre outras coisas, ultrapassar as triviais oposições 

entre o imaginário (como ficção) e o real (como verdade)” o Patrick demonstra nas 

imagens um jovem de poucos sorrisos, e nisto, apresenta dessemelhança com 

relação às imagens da parte inferior, pois eles esboçam meio sorrisos, ou sorrisos 

abertos, e isso está conectado diretamente ao imaginário de quem analisa a 

imagem.  

Trago agora alguns momentos do contexto em que foi estruturado os cinco 

dias da oficina, mas outros dois dias do mês de agosto de 2018, quanto 

estruturamos a I Mostra fotográfica da Biblioteca ADOWN. A importância de revelar 

o contexto está expresso no pensamento de Samain (2012, p. 34), o qual diz que 

“não é possível pensar a imagem se não a situarmos no sistema no qual ela está 

conectada: nosso cérebro, o contexto, a própria imagem, aquele que a fez, aquele 

que a contempla”, por isso que se arrisca a dizer que os gestos produzidos por eles 

demonstram um estado de alegria e satisfação, que estão diretamente ligados “num 

tempo e num espaço histórico [...]”. 



79 
 

 

No primeiro dia a oficineira iniciou a oficina com explicações teóricas, porém, 

ao final daquela oficina sentei com a professora para verificar a opinião dela sobre a 

didática, já que era a primeira vez que ela trabalhava com pessoas com síndrome de 

Down. Ela relatou a dispersão pessoal, o cansaço nas expressões faciais e a partir 

disso fizemos uma proposta para as mães. Propusemos que faríamos um dia para 

as fotos do crachá, e retornaríamos na última semana de julho, assim poderíamos 

elaborar atividades específicas para as pessoas com síndrome de Down e as mães 

que participaram. Ao retonarem no dia 24 de julho de 2018, a professora Ana Rita 

entregou aos participantes o crachá, como pode ser visto na Figura 11 fotos de 

alguns partícipes.  

 

Figura 11 – Fotos do crachá 

 

Fonte: Imagens do arquivo da pesquisa – I Oficina de Fotografia  
da Biblioteca ASDOWN (2018).  
Fotos: Fotógrafos diversos da I Oficina de Fotografia (2018). 

 

Ao receberem os crachás, tanto as mães, quanto as crianças e jovens com 

síndrome de Down ficaram emocionados, pois na lateral direita, na tarja verde está 

escrito “Fotógrafo da Asdown”, essas palavras impactaram a autoestima deles(as), 

ao se sentirem parte de um todo que é a Associação. Usaram o crachá até o último 
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dia de Oficina, inclusive na exposição fotográfica os que foram estavam com seu 

crachá. Essa sensação de pertencimento despertam nesses(as) jovens e nas mães 

o valor das habilidades, pois alguns descobriram habilidades a partir da convivência 

na oficina. A última foto da esquerda para à direita na parte inferior representa o 

estúdio improvisado, para fazer as fotos do crachá.  

Dando continuidade nos relatos da oficina, do dia 24 a 27 de julho as 

atividades foram dentro do concreto, ou seja, feitas no sentido real – manusearam 

celular e tablets – na execução do enquadramento, todavia a professora fez uma 

pequena introdução do que é a fotografia, o que é um enquadramento e explicou 

como seriam as atividades. Trouxe alguns papéis pretos e pediu para os(as) jovens 

e mães recortarem no formato de um tablet, para facilitar o manuseio dos(as) jovens 

com síndrome de Down. Como dito no início deste tópico as pessoas com síndrome 

de Down possuem mais familiaridade com o campo do concreto, do que com o 

abstrato.  

 

Figura 12 – Aprender a enquadrar a cena para fotografar 

 

Fonte: Imagens do arquivo da pesquisa (2018). 
Foto: Keyla Rosa de Faria (2018).  
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A Figura 12 expõe imagens das primeiras atividades sobre enquadramento, e 

os exercícios práticos ao ar livre, ou seja, do abstrato para o concreto. As imagens 

12.0 e 12.9 a professora coloca os papéis em cima da mesa e ensina os(as) 

participantes cortarem as folhas no formato do dispositivo que foi utilizado por eles – 

celular e tablet – conforme imagem 12.1 a 12.3. Em seguida realizou-se a atividade 

com esse recorte simulando a foto que gostariam de tirar, mas primeiro aprenderam 

a enquadrar a cena. 

 

O mundo é visto por um visor de formato, de início, quadrado, daí o termo 
enquadramento, ou seja, o que está dentro de um quadrado. Sendo assim, 
enquadramento é a organização dos elementos contidos em uma cena a 
ser fotografada, da melhor forma, para que se obtenha a imagem desejada. 
O fotógrafo, ao pegar a câmera e direcionar seu olhar pelo visor da mesma, 
passa a enxergar toda a cena por uma nova ótica (LISBOA et al. 2016, p. 
50).  

 

Sob a ótica de cada indivíduo solicitou que simulassem o enquadramento de 

um vaso de rosas, como pode ser visto nas imagens 12.2 a 12.5. Fizeram uma fila, 

onde aguardavam a vez de cada um tirar a fotografia fictícia do vaso de flores. Logo 

em seguida foram trabalhados temas ao ar livre que foram os seguintes: 

Fotografando de perto e de longe; Fotografando cores de cima; Fotografando o 

chão; Fotografando a Praça Cívica.  

Com exceção da última atividade as outras todas foram realizadas dentro do 

espaço externo da Associação Down de Goiás. A cada dia foi possível observar que 

os(as) jovens aprimoravam as suas habilidades no enquadramento das fotos, e 

começaram a observar antes de tirar fotografias, além de intensificar a interação 

entre os participantes. O relato de Simone37, participante da I Oficina de Fotografia, 

comprova o quanto a convivência auxilia as pessoas.  

 

“Em relação à oficina de fotografia, ela pra mim aconteceu num momento muito 
importante, devido eu ter passado todo processo da quimioterapia, e ver meu filho 
tirando foto de mim, eu tirando foto dele, vendo ele tirando foto dos outros, ele 
posicionando, e comunicando também. Porque como você disse ontem, usando um 
dialeto, mas assim que é entendido ali, porque quando estavam todos juntos ali, 
todos entendiam, quando ele abaixava o celular e enquadrava. Foi muito importante 
pra mim, marcou bastante, me ver numa foto que meu filho tirou de mim. Aquele 
tecido atrás me lembrou muito a Frida, eu me senti assim quase uma Frida ali atrás 
daquelas cores (SIMONE, 2019)”.  
 

                                                           
37

  Mãe de Marcos Filho, criança com síndrome de Down, e com nove anos e idade.  
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Essa mãe, Simone, chegou fragilizada devido as sessões de quimioterapia, o 

medo do futuro do que estava por vir, mas as atividades realizadas na oficina a 

fizeram acreditar em si, e como ela mesma diz sentiu-se “empoderada”, pois ela não 

se olhava no espelho a algum tempo, desde que começou o tratamento, e o ato de 

tirar fotos a fez se libertar. É gratificante perceber o quanto a cultura e o processo de 

interação comunicacional tem poder de apaziguar a dor, isso foi possível devido ao 

contato com o outro, e mais uma vez a escuta sensível de Barbier.  

Silverstone (2005, p. 33) expõe que “devemos pensar a mídia como 

mediação” e pautada nesta afirmação que foi desenvolvida a I Oficina de Fotografia 

na Biblioteca ASDOWN, uma vez que a fotografia possibilita a interação com o 

mundo, a qual pode vir carregada de símbolos e códigos, alguns decifráveis e outros 

apenas como gestos, inconscientes sem a intenção, e os conscientes com a 

intenção de querer comunicar algo. O gestos de Marcos Filho para com a sua mãe a 

marcou profundamente, todavia esse comportamento comunicacional não se 

restringiu a genitora, já que ele conseguiu se comunicar com todos que participaram 

da oficina, ou seja, com o mundo ao seu redor.  

A Figura 13 demonstra o espaço onde ocorreu as primeiras atividades ao ar 

livre. Foram realizadas as etapas: Fotografando de perto e de longe; Fotografando 

cores de cima; Fotografando o chão. Ao final de cada dia de oficina a professora 

passou atividades para serem realizadas em casa, conforme as temáticas. As fotos 

produzidas pelos fotógrafos(as) eram postadas no grupo de WhatsApp. Antes de 

qualquer atividade a professora explicava novamente como realizar o 

enquadramento, mas desta vez na prática, o que facilitou a compreensão por parte 

dos(as) jovens com síndrome de Down. Percebe-se nas imagens o respeito ao 

tempo de cada um, pois enquanto um participante fazia sua escolha, o 

enquadramento da cena, os outros participantes esperavam a sua vez, apenas 

observavam o(a) colega até chegar o seu momento.  
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Figura 13 – Fotografando de perto e de longe/ Fotografando cores 

 

Fonte: Imagens do arquivo da pesquisa (2018). 
Foto: Keyla Rosa de Faria (2018). 

 

Outro fato interessante que aconteceu ao longo dos dias da oficina, foi o 

desprendimento com relação ao material, ou seja, teve participantes que iniciaram 

na oficina, porém estavam desprovido de equipamento e não impedimos que 

participassem por esse motivo, mas o que surpreendeu foi o comportamento dos(as) 

jovens ao oferecer o seu equipamento para que o colega participasse das 

atividades. O nível de respeito, companheirismo e solidariedade nos surpreendeu. A 

identificação de autoria da fotos a partir de então ficou comprometida, pois um tirava 

foto com o equipamento do outro, por isso colocamos na autoria das fotos “vários 

autores”, com exceção das que tirei pelo meu celular.  

O passeio ao Museu da Imagem e do Som, no Centro Cultural Marieta Telles 

em Goiânia proporcionou aos participantes com e sem Síndrome de Down o contato 

com a história da capital goiana. Momento ímpar com relação às visitas aos 

equipamentos culturais goianos, digo equipamentos, pois as duas crianças quando 

viram a Gibiteca Jorge Braga foram entrando e se familiarizando com o ambiente. 

Esse passeio cumpre com o papel do(a) profissional bibliotecário(a) em promover 
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ações culturais que possibilite o acesso dos(as) usuários(as) aos equipamentos 

culturais, além de estimular o exercício das 3 esferas proposta por Coelho (1989) a 

imaginação, a ação e a reflexão, ou seja, a Oficina de Fotografia é uma ação cultural 

que permitiu aos participantes o acesso há outros espaços culturais, que os levaram 

a imaginar, agir e refletir por conta própria a partir das vivências culturais de cada 

indivíduo.  

 

Figura 14 - Visita ao Museu da Imagem e do Som 

 

Fonte: Imagens do arquivo da pesquisa (2018). 
Fotos: Vários fotógrafos (2018). 

 

A construção do Atlas Mnemosine permitiu aproximar as imagens e analisar 

de semelhança a semelhança, pautada nos conceitos de Didi-Huberman (2013, p. 

383) de “disposição fotográfica”. Apesar da subjetividade expressa nos gestos a 

disposição das fotografias dos(as) jovens com Síndrome de Down revelou a 
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capacidade de se comunicarem por meio de poses e gestos. Verifique nas Figuras 

14 e 15. 

 

Figura 15 - Fotografando a Praça Cívica 

 

Fonte: Imagens do arquivo da pesquisa (2018). 
Fotos: Vários fotógrafos (2018). 

 

Cada imagem que compôs os Atlas apresentaram características peculiares 

de cada um, e mesmo os que convivam em espaço geograficamente diferentes, os 

seus gestos expressaram as marcas culturais e permanência da tradição nos 

gestos, seja pelo “joinha”, ou a pose de conquistador ao colocar a mão no queixo. 

Posso afirmar que a Oficina de Fotografia contribuiu de forma efetiva e eficaz no 

processo de convivência e interação dos participantes com e sem síndrome de 

Down, tanto que a mãe Simone afirma que na parte cultural, 

 

seja na biblioteca, como eu te falei, na literatura que meu filho participa toda semana 
com um livro literário que a gente leva, no circo, na dança, na fotografia que foi feito 
aí, nos livros de Cora, nessa arte que é feita na ASDOWN, nesse processo cultural 
eu acredito que o ganho dele foi assim 100% em tudo, em autoestima, 
posicionamento, em si, na interação, na socialização. 
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Essa afirmação contribuiu para que a elaboração da II Oficina de Fotografia 

que foi realizada no mês de junho de 2019, já que esta pesquisa se ampara na 

pesquisa-ação, a qual permite avaliar a ação realizada e a partir desta análise 

propor outra ação no intuito de aprimorar as atividades propostas. O foco de análise 

central desta primeira oficina ficou em torno dos gestos de dois participantes da 

oficina, e a exposição das dinâmicas diárias realizadas com a intervenção da 

professora e oficineira Ana Rita Vidica.  

Para a próxima oficina contamos com as intervenções da banca de 

qualificação que ocorreu no início de 2019, onde a Professora Vanessa Santana 

sugeriu a construção de um livro a partir das fotos e do livro Downadinha. Como na I 

Oficina alguns participantes não possuíam celular, e já tinha em mente que utilizaria 

outra forma de elaborar a ação para não constranger os participantes, apesar de que 

para eles isso em si está longe de ser problema. Todavia a II Oficina de Fotografia 

foi estruturada em torno da orientação da professora Vanessa Santana, e no 

próximo tópico detalharei a dinâmica de cada ação realizada.  

 

6.2 II OFICINA DE FOTOGRAFIA – O EU NA FOTO 

 

A II Oficina de Fotografia ocorreu entre os dia 1º a 5 de junho de 2019. As 

pessoas com deficiência intelectual necessitam de constância nos relacionamentos 

sociais para que as atividades desenvolvidas com elas fluam de forma eficaz, uma 

vez que a estabilidade do convívio auxilia na aprendizagem e na comunicação 

dessas pessoas. Para dar continuidade a coleta de dados da pesquisa, e estreitar os 

laços entre as pessoas com SD convidei novamente a Prof.ª Ana Rita Vidica para 

ministrar a II Oficina de Fotografia, por compreender o intuito da pesquisa e agora 

ter familiaridade com os(as) jovens com síndrome de Down, principalmente os que 

participaram da I Oficina de fotografia com a professora. A programação da II Oficina 

encontra-se no Apêndice B. 

Esta última oficina de fotografia teve um arranjo diferenciado da primeira, ou 

seja, a primeira os participantes eram produtores das suas fotos, tanto que ficou 

impossível distinguir no final o real autor da foto, por isso consideramos de autoria 

diversa. Já na segunda oficina as fotos foram realizadas, como se fosse em um 

estúdio fotográfico, só que ao ar livre e improvisado, e as fotografias foram tiradas 

em duas máquinas profissionais pela Prof.ª Ana Rita Vidica e sua auxiliar – 
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estudante do curso de publicidade e propaganda. Algumas fotos tenho como 

identificar autoria, outras não, porém deixo registrado que as fotografias profissionais 

foram tiradas pela oficineira e sua auxiliar. Fiz alguns registros, mas os de minha 

autoria são no formato de vídeo.  

Nesta segunda edição o grupo no WhatsApp ficou restrito sob minha 

organização, e o uso por parte das mães, da oficineira e sua auxiliar. Restringimos o 

acesso dos(as) jovens com SD, pois a II Oficina de fotografia veio com outro escopo 

de trabalho, ou seja, eles e elas contariam suas histórias por meio da fotografia, 

sendo assim não havia necessidade de envio das fotos produzidas por elas(es). Na 

Quadro 6 encontra-se o nome e idade dos autores que escreveram sua própria 

história por meio da fotografia.  

 

Quadro 6 - Nome e idade dos participantes da II Oficina de Fotografia 

Nome Idade Mãe 

Bryan 23 anos Edjanda 

Fernanda Expedito 27 anos Terezinha 

Iago Henrique 16 anos Glaucia 

Jane Kelly 24 anos Joana 

Maria Cristina 31 anos Flor 

Maria Tereza 24 anos Ana Maria 

Paulo Naves 30 anos Wanessa 

Pedro Rattes 22 anos Ana Maria 

Rafaela Candido  29 anos Claudete 

Roselito Logan 21 anos Walkíria 

Taynara Trê  35 anos Marlice 

Tiago 40 anos Shirley 

Victórya Pollyana 19 anos Tatiane 

Vitória Pereira 16 anos Aparecida 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa (2019).  

 

Os próximos subtópicos descrevem as ações desenvolvidas nos cinco dias da 

oficina.  

 

6.2.1 Primeiro dia – Identidade - Contação de história  

 

O cronograma inicial da II Oficina, apresentado pela oficineira, tinha como 

pauta trabalhar as características, para que os(as) jovens com síndrome de Down se 

reconhecessem como “Down”, bem como adolescente ou jovem adulto. Conversei 

com ela e lhe falei do livro Downadinha de Alessandra Almeida sugerido na minha 

banca de qualificação pela Professora Vanessa Santana. Informei que havia 
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convidado a Prof.ª Cássia Oliveira38 para ministrar a Oficina de contação de histórias, 

com o referido livro, e a partir da história do livro desenvolveríamos o trabalho sobre 

identidade, e assim foi alterada as atividades do primeiro dia.  

No dia 1º de junho de 2019, a Prof.ª Cássia de Oliveira ministrou a dinâmica 

proposta, a contação de história, em baixo de uma mangueira, do livro Downadinha. 

O livro é escrito por Alessandra Almeida mãe de Clarice que tem seis anos, e tem 

síndrome de Down. A autora descreve o dia a dia da criança, o que ela gosta de 

fazer, sua comida preferida, os passeios em família, a convivência com os parentes 

do lado materno e paterno, as atividades físicas e de lazer, enfim com base nesse 

livro foi estruturada a II Oficina e as temáticas diárias. Descreve também as 

características físicas de Clarice, a partir disso que propusemos que eles fizessem o 

exercício de identificação, ou seja, como eu me vejo, além de se reconhecerem 

como Down. A Figura 16 expõe os participantes da II Oficina com a Prof.ª Cássia.  

 

Figura 16 – Contação de história do livro Downadinha 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Keyla Rosa de Faria (2019).  
 

                                                           
38

  Professora substituta do Curso de Biblioteconomia, Universidade Federal de Goiás. Mestra em 
Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás Trabalha 
com narrativas visuais e orais, e se utiliza das artes visuais para explorar as narrativas orais.  
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No início da história a Profª Cássia disse que a Clarice gosta muito de comer, 

e para interagir com os participantes pediu para que dissessem qual a comida 

preferida deles(as), e um falando em cima da fala do outro, gritavam: melancia, bolo, 

brigadeiro, quando alguém disse que gostava de sushi, todos riram e o chamaram 

de chique. Enquanto um foi no prato requintado da comida japonesa, outro disse que 

gosta de pão com manteiga, outro gritou carne, em seguida falaram em cima carne 

assada, assim foi formando um cardápio rico e diversificado. A partir dessas falas 

percebe-se a diversidade de gosto e a simplicidade em expressar as suas 

preferências. Interação e carisma ficaram explícitos nesse primeiro momento da 

oficina.  

No segundo momento da oficina a Prof.ª Cássia distribuiu papel cartão, no 

tom amarelo claro para cada um dos 1239 participantes com síndrome de Down que 

estavam na oficina e pediu para deixá-lo em cima da mesa à sua frente que 

entregaria em seguida os papéis coloridos para construírem o seu retrato. O primeiro 

passo para construir o retrato foi o desenhar o formato do rosto, para isso detalhou 

os tipos de formatos de rostos – redondo como a lua cheia, triangular como o da 

girafa e deu vários exemplos para que pudessem compreender os formatos.  

E assim foram rasgando os papéis no formato que imaginavam ser o seus 

rostos. Utilizaram as cores que identificavam com seus gostos, rosa, verde, azul, 

vermelho, laranja entre outras cores. Na sequência tinham que desenhar os olhos, a 

boca, o nariz para finalizar sua face, como alguns disseram não lembrar como era a 

cor dos seus olhos, passamos com o celular ligado a câmera em self, para que 

pudessem se ver na câmera do celular e escolher as cores dos olhos.  

Falar sobre identidade se torna importante, a partir do momento que uma das 

participantes, Maria Cristina de 31 anos, disse que ela não se vê como uma pessoa 

com síndrome de Down. Após questioná-la falou que estava brincando e que ela tem 

Down sim. Mesmo que já estivesse programado falar de identidade, com esse 

pensamento da participante verificamos o quão necessário foi executar a oficina de 

colagens na construção do retrato. Essa mesma participante teve resistência em 

rasgar o papel, pois relatou que prefere utilizar tesoura, informamos que a atividade 

era diferente da tradicional e solicitei a ela fazer um esforço para experimentar essa 

                                                           
39

  O quantitativo aqui representa os participantes que estiveram presente no dia, ou seja, foram 
inscritos 14 pessoas com síndrome de Down, porém nesse dia apenas 12 estiveram na Oficina de 
Contação de História.  
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nova forma de fazer arte. Resistiu um tempo, mas logo iniciou a construção do seu 

retrato.  

 

Figura 17 – Construção do retrato a partir de papéis rasgados com as mãos 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Keyla Rosa de Faria (2019).  

 

Depois a Prof.ª Cássia sugeriu brincar a brincadeira do “Lava a saia”, houve 

uma euforia e a energia contagiou a todos. Dançarmos em baixo da mangueira com 

a rima da música, e no lugar da palavra mulher colocou o nome do participante que 

estava no meio da roda simulando como ele(a) lavava a saia. Os risos saíram com 

facilidade e cada qual se comunicou dentro daquilo que imaginava o lavar a saia. O 

refrão da música é: 

 

Maçariquinho40 da beira da praia Como é que a mulher lava a saia 

É assim, é assim, é assim,  
É assim que a mulher lava a saia 
É assim, é assim, é assim,  
É assim que a mulher lava a saia 

                                                           
40

  Pássaro típico da região, que costuma pousar nas praias que se formam quando a maré vaza. 

Maçarico, batuíra, otuituí, ituituí, tarambola e pesca-em-pé são os nomes vulgares de várias 
espécies de aves pertencentes à família Scolopacidae. A designação agrupa aves de médio porte, 
de patas altas e bico longo, com plumagem geralmente acastanhada e branca. 
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Figura 18 – Brincadeira do Lava saia 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Keyla Rosa de Faria (2019).  

 

A atividade findou quanto todos que estavam na roda, inclusive eu, a Prof.ª 

Cássia, Prof.ª Ana Rita e sua assistente. Os resultados desse dia foram positivos, já 

que puderam se expressar de diversas formas, ou seja, na contação de história 

interagiram com o dia a dia de Clarice, na construção do retrato quando observavam 

o desenho do colega para ver se estavam no caminho certo, e por fim da brincadeira 

do lava saia, que contagiou a todos(as) que participaram.  

 

6.2.2 Segundo dia – Álbum de família - memórias 

 

Esse segundo dia de oficina contei com a ajuda das mães, pois a proposta 

consistia em resgatar a memória dos participantes com Down, por meio do álbum de 

fotografia de família. Assim solicitei com antecedência para que as mães 

separassem no máximo 30 fotos que retratassem as fases de: recém-nascido, 

criança e adolescência. Pronto! A euforia estava no ar, as lembranças borbulharam 
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na mente das genitoras aos lembrarem de fases tão únicas na vida de cada um 

deles(as).   

Para Kossoy (2001, p. 99) “a experiência visual do homem quando diante da 

imagem de si mesmo, retratado por ocasião das mais corriqueiras e importantes 

situações de seu passado, leva à reflexão do significado que tem a fotografia na vida 

das pessoas”, e essa afirmação pode ser comprovada no dia 2 de junho de 2019, 

onde momentos antes da oficina iniciar as mães compartilhavam histórias no hall de 

convivência da ASDOWN, foi emocionante ver a interação delas ao comentarem 

sobre seus filhos(as) e as vivências do passado tão presentes em suas memórias. 

Teve algumas que levaram caixas de fotos, outras álbuns enormes, porque queriam 

mostrar tudo e 30(trinta) fotos era pouco.  

Na hora determinada para início da Oficina de fotografia os(as) jovens com 

síndrome de Down se dirigiram para debaixo da mangueira. Organizei as mesas e 

cadeiras para a conversa desse dia, onde a Prof.ª Ana Rita fez as intervenções 

daquele dia. Selecionei algumas fotos dos(as) participantes com fotos que fizeram 

reviver a sua infância. Nas Figuras 19, 20 e 21 exponho as principais fotos de todos 

os participantes.  

Observa-se que dos seis participantes da Figura 19, apenas uma se 

emocionou ao recordar da sua infância o preconceito de sua família por ela ter 

síndrome de Down. Maria Cristina que está na parte inferior do quadro, a segunda 

foto da esquerda para à direita. Esse tipo de comportamento surge “quando o 

homem vê a si mesmo através dos velhos álbuns, ele se emociona, pois percebe 

que o tempo passou e a noção de passado se lhe torna de fato concreta”, sua 

sensibilidade às recordações demonstra o envolvimento afetivo dela para “com os 

conteúdos dessas imagens; elas nos dizem respeito e nos mostram como éramos, 

como eram nossos familiares e amigos” (KOSSOY, 2001, p. 100). Os outros 

participantes sorriam e contavam histórias da sua infância, o que não deixa de ser 

um tipo de envolvimento afetivo.  
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Figura 19 – Álbum de família e memórias I 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

As imagens das Figuras 20 expõe as fotografias da esquerda para à direita 

parte superior: Victóya Pollyansa exibe a foto que escolheu quando criança bem 

pequena; Iago folheia o álbum na procura de uma foto que o represente quando 

criança; Paulo analisa as fotos e verifica se tem uma que ele goste, da fase de 

criança. Na parte inferior do quadro da esquerda para à direita: Fernanda mostra 

suas fotos de adolescente; Pedro expressa felicidade ao vê-los nas fotos ainda 

bebê; Vitória Martins se diverte vendo o seu álbum de fotografias. Essa busca pelas 

imagens “nos levam ao passado numa fração de segundo; nossa imaginação 

reconstrói trama dos acontecimentos dos quais fomos personagens em sucessivas 

épocas e lugares. Através das fotografias reconstruímos nossas trajetórias ao longo 

da vida” e isso pode ser retratado nos eventos de batismo, primeira-comunhão, os 

pais e irmãos, os vizinhos, os amores e os olhares, as reuniões e realizações, as 

sucessivas paisagens, os filhos, os novos amigos, a cada página novos 

personagens”, (KOSSOY, 2001, p. 100), e foi assim que eles(as) reconstruíram suas 

histórias ao analisarem e contarem o que viam nas imagens, cada momento ou 



94 
 

 

pessoa que de alguma forma era importante e precisava ser relatada sua 

importância naquele contexto histórico.  

 

Figura 20 - Álbum de família e memórias II 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

Na Figura 21 coloquei duas fotos minhas, nas quais relato sobre a minha 

infância. O motivo pelo qual contei a minha história é para que percebam o ciclo da 

vida. Ao mostrar as minha fotos de bebê todos riram e alguns não acreditaram que 

era eu, por causa do tamanho. Foi gratificante dividir minha história com elas(es).  
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Figura 21 - Álbum de família e memórias III 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

Rafaela na parte inferior do quadro a primeira da esquerda para à direita, é 

meiga e delicada nos seus gestos, exibi sua foto com o namorado Gustavo. Diz o 

ditado popular que recordar é viver, neste dia vivenciamos uma troca riquíssima de 

cultura e de valores para cada família. Os participantes com síndrome de Down 

exercitaram a verbalização dos seus sentimentos e lembranças. O dia foi produtivo e 

os(as) jovens ficaram felizes por essas recordações, com exceção da Maria Cristina, 

mas logo recuperou o fôlego e estava de volta a oficina.  

 

6.2.3 Terceiro dia – Minhas preferências 

 

O terceiro dia foi intenso, já que foi solicitado as mães que os orientassem 

para trazer dois pares de roupas que eles gostam de vestir. Solicitamos as genitoras 

que deixassem eles(as) escolherem, uma vez que estavam escrevendo suas 

histórias por meio da fotografia, a qual representa o seus gosto com relação a 

vestimenta, que é uma forma de comunicação.  
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Figura 22 – Fotografia de retrato 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

Kossoy (2001, p. 101) diz que uma “única imagem contém um inventário de 

informações acerca de um determinado momento passado [...]. O espaço urbano, os 

monumentos arquitetônicos, o vestuário, a pose e as aparências elaboradas dos 

personagens estão ali”, percebe-se na Figura 22 jovens com idade de 18 a 40 anos, 

que se assemelham na suas vestimentas, quando digo se assemelham me refiro a 

calça jeans básica e um camiseta ou blusinha no caso das meninas. O único que 

brincou com a fotografia de retrato foi Pedro o segundo da esquerda para à direita 

na parte superior. Isso pode ser a intimidade que o participante tem com a câmera. 

Os demais se comunicam com gestos similares tais como: o queixo apoiado no 

ombro com um leve charme; o corpo em um leve giro com a intenção de 

descontração; os demais esboçam charme ao enviar beijinho ou jogar o pescoço 

levemente para trás.  

Câmara Cascudo (2004, p. 187) traz um conceito de agasalho ou vestimenta 

a partir do pensamento de Robert Lowie que declara quê “a necessidade de vestir-

se decorre de três reclamos naturais: principalmente pela imposição do pudor; 

proteger o corpo; desejo de embelezar-se”, o caso desses(as) jovens da Figura 22 e 

23 a intenção está no embelezar, não desmerecendo as outras necessidades, 

porém o intuito expresso foi de se apresentar com a roupa que me sinto bem. Agora 

“o homem se agasalhou pela mesma razão específica com que procurou caverna e 

manteve o fogo: defendendo-se do frio. Quando o clima permite a nudez é uma 
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permanente natural quanto à alimentação típica” a exemplo disso foram os 

indígenas “americano, melanésio, polinésio, africano só se vestiu pela imposição da 

catequese missionária ou decisão do governo colonizador” (CASCUDO, 2004, p. 

189). Desta forma, é possível compreender que o vestuário está diretamente ligado 

à cultura que o indivíduo convive, portanto no clima tropical do solo brasileiro as 

roupas dos jovens serão mais leves e informais. Todavia há jovens que preferem se 

vestir com roupas sociais, e isso se associa ao gosto pessoal de cada pessoa.    

As imagens da Figura 23 foram feitas no mesmo dia, porém este momento se 

diferencia por sua liberdade de expressão. Há uma semelhança na forma de se 

expressar desses(as) jovens com síndrome de Down. A parte onde se encontra os 

meninos percebe-se aproximações dos gestos dos(as) jovens que estão na parte 

superior da fotografia, com os que estão na parte inferior. Observe os dois primeiros 

participantes da esquerda para à direita, Bryan de camiseta preta e calça cor de 

mostarda tem um semblante centrado, assim como Tiago que está de camisa social 

azul, ambos se posicionam com ar administrativo e de responsabilidade.  

 

Figura 23 – Liberdade para se expressar com a roupa que gosto 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

As fotos de Pedro e Roselito Logan, que se referem à segunda foto da 

esquerda para a direita, tanto da parte superior, como inferior. Há certa liberdade e 

jovialidade em se expressarem. Ambos demonstram gosto pelo lúdico na fotografia. 
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Enquanto na terceira foto os participantes Paulo na foto superior e Iago na inferior 

demonstram gosto pelo estilo Marvel, ou seja, por super-heróis. Isso se comprova no 

gesto de Paulo ao erguer os dois braços em sinal de força, como o marinheiro 

Popeye, e o Iago por sua camiseta do Super-Homem e cara de bravo para impor 

respeito.  

Ao comparar o estilo dos meninos com as meninas percebe-se semelhança 

nas poses. Na primeira coluna está localizada a foto de Victórya Pollyana na parte 

superior e Jane Kelly, observa-se que o ato de abaixar é o mesmo, porém Victórya 

agrega ao ato de abaixar o gestos de beijos para quem ver a sua foto. O mesmo 

ocorre com as outras quatro meninas, todas estão em pé e se expressam com um 

charme singelo. Verifico aqui nessas fotos do terceiro dia uma familiaridade com as 

câmeras, não houve dificuldade em se expressar e revelar o que gostariam de dizer.  

 

6.2.4 Quarto dia – O que gosto de fazer? 

 

Para o quarto dia idealizamos, junto com os participantes, fotografias daquilo 

que eles gostam de fazer – esportes, músicas, danças entre outras atividades - uma 

vez que, a “necessidade lúdica, o desejo de brincar, o uso do jogo, é uma 

permanente humana” (CASCUDO, 2004, p. 580), sendo assim, eles trouxeram os 

objetos que representavam suas preferências lúdicas. Todavia a “brincadeira é uma 

escola preparatória, traquejo prévio para o adestramento e afiamento das aptidões” 

e não há “brinquedo desinteressado ou maquinal. É sempre uma consequência de 

elaboração mental que o orienta e lhe dá o conteúdo substancial. Todo brinquedo 

isolado, pessoal, solitário é a representação de uma história, de um tema interiro 

vivido pela criança”. Desta forma, a “carência lúdica é um elemento negativo no 

estímulo da inteligência criadora infantil” (Ibid., p. 582). 

Essas afirmações de Cascudo (2004) demonstram o quanto o lúdico deve 

estar presente na vida cultural da criança, para que o seu desenvolvimento 

interacional ocorra de forma efetiva, já que as expressões do indivíduo advém do 

convívio com o brinquedo e a brincadeira, e isso interfere no processo 

comunicacional. A comunicabilidade da pessoa com síndrome de Down acontece 

como em qualquer outro indivíduo. Revela suas preferências, expõe o que gosta de 

fazer no seu cotidiano sem restrições. Os(as) jovens sem deficiência geralmente 

gostam de música, boné, dança, ou estar junto de alguém, enfim são muitas opções, 
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e isso não é diferente com os(as) jovens com síndrome de Down, como pode ser 

observado na Figura 24, o lúdico esteve presente na maioria das imagens, em forma 

de dança, controle de jogos eletrônicos, instrumentos musicais e boneca.  

 

Figura 24 - O que gosto de fazer? 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

Na parte que define a comunicação das meninas, a única dessemelhança 

está na primeira coluna da esquerda para a direita, onde Victórya Pollyana gosta de 

ganhar ursinhos de pelúcia, e a Vitória Martins prefere ganhar bolsas. As outras 

participantes encontram semelhanças no favoritismo com relação à dança do ventre, 

onde Taynara e Maria Cristina revelam ter o mesmo gosto pela dança, inclusive no 

estilo.  

Ao analisar de forma geral a Figura 24 comprova-se a semelhança na maior 

parte da comunicabilidade dos(as) jovens com síndrome de Down. Rafaela prefere 

boné, enquanto Jane Kelly o turbante. Tiago conserva o seu lado empreendedor e 

diz gostar muito de celular, todavia Bryan escolhe outro tipo de tecnologia, o 

videogame. Pedro e Roselito gostam de boné, porém o Pedro que está na fotografia 

superior tem um pente de estimação, o qual ele diz ser especial. Agora Paulo e Iago 

possui dessemelhança, pois Paulo gosta de filmar com a câmera, enquanto Iago 

opta por tocar bateria. Cada um dos participantes tem suas escolhas, e percebe-se a 

diversidade e ao mesmo tempo a semelhança expressa por Didi-Huberman. O que 
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podemos comprovar aqui, é que esses(as) jovens tem consciência do que querem, e 

exprime aquilo que os agrada.  

Ao findar da oficina do quarto dia os participantes solicitaram que tirasse fotos 

deles com suas namoradas, ou seja, queriam deixar registrado que compartilham 

sentimentos com alguém. Veja na Figura 25.  

 

Figura 25 – Pessoas que amo 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

Os que estavam sem o namorado no momento tirou foto com os amigos, ou 

com o irmão, como foi o caso do Roselito Logan e Enzo que estão na primeira foto 

da direita para a esquerda na parte inferior. Esta é mais uma forma de comunicar 

com o mundo que tenho um relacionamento amoroso, ou seja, a pessoa com 

síndrome de Down vive uma vida comum, com prazeres e frustrações.   

 

6.2.5 Quinto dia – Minha comida preferida 

 

O ato de comer revela muito de nossa cultura, as tradições familiares, as 

história oral de um povo que passa de geração em geração. Segundo Cascudo 
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(2011, p. 15) “É indispensável ter em conta o fator supremo e decisivo do paladar”, 

isso se traduz ao degustarmos com os olhos determinada antes mesmo de colocá-la 

na boca e degustar o sabor e o prazer do paladar. Pautada nessa afirmação que 

solicitei aos participantes da oficina que trouxessem um tipo de comida que mais 

gostam, aquela que quando você vê, logo a boca enche de água. Na Figura 26 

algumas das muitas fotografias que foram tiradas no dia da Oficina.  

 

Figura 26 – O que gosto de comer? 

 
Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Yasmim Martins de Andrade Lobo (2019). 

 

É sabido que a composição da alimentação brasileira se pauta na história 

cultural de três povos: índios, negros e brancos, sendo assim o cardápio 

apresentado pelos participantes perpassa por essas culturas, tendo em 

consideração o repaginar de cada cardápio.  

Para Câmera Cascudo,  

 

A escolha dos nossos alimentos diários está intimamente ligada a um 
complexo cultural inflexível. É preciso um processo de ajustamento em 
condições especiais de excitação para modificá-lo com o recebimento de 
outros elementos e abandono dos antigos. Alguns são dificilmente 
assimiláveis para outras áreas embora saibamos que contêm vitaminas, 
calorias [...] (CASCUDO, 2004, p. 26-27).  
 

Percebe-se, que o ato de comer está ligado a cultura; pode ser numa 

cerimônia festiva, e essa arte nos distingui dos animais, uma vez que utilizamos 

talheres e formalidades para executar este ritual. Todavia Cascudo (2004, p. 44) diz 

que os animais sabem escolher o alimento e saboreá-lo, diferente dos humanos que 



102 
 

 

vivem numa ordem cronológica de que “tempo é dinheiro, mas dinheiro não é 

tempo”, isso compromete a essência de se viver e saborear o alimento oferecido.   

Nesta II Oficina tivemos 14 participantes, e consequentemente com 

construção histórico-cultural diferenciada, o que representa uma alimentação 

saborosa para um, pode não ser para o outro, mas aqui a intenção foi a de 

representar suas preferências alimentares para construirmos sua história, e o 

alimento não poderia ficar de fora, já que nos alimentamos antes mesmo do 

nascimento pelo cordão umbilical.  

O cardápio foi variado, mas se pautou no básico da alimentação cotidiana – 

bolo, pão de queijo, pastel e rosca. A representação do ato de comer também se 

diversificou, enquanto uns se expressaram com voracidade, outros se revelaram 

tímidos e com vergonha de se alimentar na frente das câmeras. Victórya Pollyana e 

Maria Tereza foram as que se expressaram de forma voraz, como se estivessem 

com muita vontade comer o que trouxeram. Victórya Pollyana está na terceira foto 

da esquerda para à direita na parte superior, enquanto Maria Tereza está na 

primeira foto da esquerda para à direita na parte inferior. Apesar da timidez Paulo e 

Fernanda comunicaram ao demonstrar calma no ato de se alimentar, ambos estão 

na parte superior quarta e quinta foto da esquerda para à direita.  

A comida nos traz memória afetiva, já que desde a tenra idade nos 

alimentamos, sendo que o primeiro contato ao nascermos, na maioria das vezes é 

no seio materno. Todavia, na II Oficina de Fotografia, em específico no dia de 

convivermos e confraternizarmos com o encerramento das atividades, tivemos uma 

surpresa agradável, propícia do convívio diário, Maria Cristina e Paulo começaram a 

namorar. Antes de iniciar a Oficina, Maria Cristina disse que conseguiria um 

namorado por meio das fotografias que seriam realizadas durante a ação cultural, e 

o seu sonho de ter um namorado se realizou ao conviver com os amigos na 

ASDOWN.  

Esse processo teve início com o álbum de retrato familiar, onde solicitamos as 

mães que trouxessem no máximo 30 fotos, para que a partir das fotografias de 

família esses(as) jovens nos contassem a sua história. E em um segundo momento 

as fotografias foram tiradas a partir das preferências dos(as) autores(as)41, ou seja, 

                                                           
41

  Aqui os denomino autores, pois escreveram suas histórias a partir das fotografias tiradas na II 
Oficina de fotografia. No final da oficina fizeram um livro artesanal com suas fotos, inseridas em 
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vestir a roupa de preferência, trazer objetos que identificasse o seu favoritismo, 

assim como a comida que mais lhe agrada. Todos esses processos envolvem a 

cultura e a identidade, posto que, cada pessoa trouxe aquilo que os representava 

em cada uma das atividades, tendo em vista que a  

 

comida é cultura quando consumida, porque o homem, embora podendo 
comer de tudo, ou talvez justamente por isso, na verdade não come 
qualquer coisa, mas escolhe a própria comida, com critérios ligados tanto a 
dimensões econômicas e nutricionais do gesto quanto aos valores 
simbólicos de que a própria comida reveste. Por meio de tais percursos, a 
comida se apresenta como elemento decisivo da identidade humana e 
como um dos mais eficazes instrumentos para comunicá-la (MONTANARI, 
2008, p. 16). 

 
Todavia no “mundo moderno, as culturas nacionais, constituem principais 

fontes de identidade cultural”, e as identidades nacionais “não são coisas com as 

quais nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação” 

(HALL, 2005, p. 47), isto posto, verifica-se a influência da identidade cultural sob a 

alimentação, já que o alimento representa e comunica a identidade do indivíduo. 

Pôde-se comprovar tal feito no tipo de alimentos que os(as) jovens com SD 

trouxeram, alimentos típicos da identidade nacional brasileira. Desta forma contamos 

a história desses(as) jovens por meio da fotografia, valorizando sua identidade e 

diferença.  

 

6.3 MONTAGEM DO LIVRO 

 

A etapa final da II Oficina de Fotografia consistia na produção do livro 

autobiográfico de cada um dos participantes, o qual foi feito de forma manual, no dia 

19 de setembro de 2019. Essa atividade envolveu o senso crítico e reflexivo dos(as) 

participantes com síndrome de Down, pois eles(as) tiveram que escolher qual 

fotografia faria parte da sua história. A construção do livro consistiu em duas etapas, 

a primeira com o meu auxílio, da Prof.ª Ana Rita e sua assistente escrevemos os 

tópicos de cada página do livro para os(as) com síndrome de Down que não são 

alfabetizados. Vejam fotos na Figura 27. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
sentido cronológico dando significado ao seu amadurecimento e para compreensão da sua 
evolução.  
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Figura 27 – Fase inicial da construção do livro 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Keyla Rosa de Faria (2019). 

 

Ao final da construção do livro solicitei aos jovens que fossemos para a parte 

externa da Associação para tirarmos uma foto de todos com o livro. Esses(as) 

jovens se sentiram valorizados ao se verem no livro, o qual conta a história deles, 

por eles. Ao questionar as mães sobre a opinião delas a respeito das Oficinas e se 

houve influência na comunicabilidade do seu filho/filha, ao que elas responderam: 

 

A minha resposta é sim. Eu não sei se sobre a oficina a Vitória participou eu acho 
Keyla, acho não, tenho certeza, que ela aprendeu muito, porque principalmente 
esse livro, pra ela, ela mostra o livro pra todo mundo, mostra as figuras, as 
fotografias, relembrar quanto ela nasceu, que eu falo [...], ajudou muito sim, ajudou 
ela a socializar mais, a fazer mais amigos, então minha resposta é sim (Aparecida 
mãe de Vitória Martins).  
 
Eu gostei, a Tayanra gostou e ficou feliz com as oficinas. E também por causa 
dos coleguinhas, e eles tem um grupo e foi aí que ela começou a enviar mais 
fotos. Eu acho que foi uma experiência bastante proveitosa. (Marlice mãe de 
Tayanara).  

 

Essa a meu ver é a melhor avaliação que uma pesquisa pode ter, pois foi 

idealizado para que esses(as) jovens com síndrome de Down se sintam 

empoderados, encontrem o seu lugar no mundo social, que possam fazer as suas 

escolhas e serem respeitados com a sua decisão. A atitude da participante Vitória 
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Martins é o reflexo desse processo construtivo de empoderar e fazê-los autônomos, 

ela chegou tímida, no primeiro dia nem entrou na sala de reunião onde explicamos o 

que faríamos naqueles cinco dias de oficina. E quando fomos montar o livro, estava 

interagindo com os colegas, sorridente, bem mais livre, em nada se assemelhava 

com a menina que ficou da porta para fora.  

Assim como ocorreu na I Oficina de Fotografia com a exposição fotográfica, 

na II Oficina de Fotografia, aproveitamos a oportunidade dos eventos da Faculdade 

de Informação e Comunicação/UFG. Sendo assim, do dia 16 a 18 de outubro de 

2019 aconteceu na Faculdade de Informação e Comunicação, da Universidade 

Federal de Goiás, dois eventos simultâneos – XIII SEMIC e XX FEICOM - dentro de 

outro maior que foi o XVI COMPEEX. A ideia inicial era fazermos o lançamento do 

livro na própria Biblioteca ASDOWN, ou em um auditório nas proximidades da 

ASDOWN, para fazer a ação e convidar os pais e familiares, para que os(as) jovens 

apresentassem a sua história ao público presente. Porém, a Prof.ª Ana Rita estava a 

frente da organização da Feicom/2019 e apresentou a ideia de realizarmos o 

lançamento na livraria. Após conversarmos sobre a logística e a estrutura a 

professora agendou para o dia 18 de outubro de 2019, a partir das 14 horas o 

lançamento dos livros, mas ficaram expostos a partir do dia 16 de outubro. O 

lançamento aconteceu em meio a lágrimas e sorrisos de mães e filhos/filhas.  

 

Figura 28 – Lançamento do livro artesanal autobiográfico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Autoria diversa (2019). 
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Figura 29 – Lançamento do livro - espaço interno e externo da livraria 

 

Fonte: Arquivo pessoal da II Oficina de fotografia (2019) 
Fotos: Autoria diversa (2019). 

 

Descrever esse dia em palavras se torna quase que impossível. A emoção 

desses(as) jovens com síndrome de Down a pegar seu livro foi impactante. Sei que 

o impacto social para as famílias é indiscutível, mesmo porque as mães depois 

desta oficina estão solicitando que faça mais, porque o resultado foi positivo e isso 

ficou refletido no comportamento comunicacional de cada um dos participantes com 

síndrome de Down. Veja no Apêndice C o livro autobiográfico de Victórya Pollyana.   

O relato de Aparecida, mãe de Vitória Martins é de um significado ímpar para 

mim que estou à frente de um equipamento cultural – Biblioteca ASDOWN – suas 

palavras revelam a importâncias dessas atividades, na vida das pessoas com 

síndrome de Down e de seus familiares. Leiam o relato dessa mãe quando 

questionei sobre a importância das atividades culturais no comportamento do seu 

filho/filha.  

 

Sobre a cultura eu acho muito importante, porque eu sou um exemplo, que eu não 
tive essa oportunidade com a minha mãe, com os meus pais de ter uma cultura, 
assim bem formada, eu estudei pouco, eu também não tive esse interesse quando 
era da idade da minha filha, tanto que pra mim a oficina literária da Cora Coralina, foi 
muito bom, eu revivi e me lembrei de coisas maravilhosas, mas eu acho muito 
importante principalmente pra eles. Em minha opinião eu quero continuar com a 
Vitória, porque eu não tive essa oportunidade, então não é só a Vitória que está 
aprendendo é eu também Keyla, porque eu tive pouca, pouca informações na minha 
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infância, não sou estudada, por isso que dou o maior valor na sua persistência em 
dedicar ao estudo e ao conhecimento para passar pros outros. Então eu vim de uma 
família muito simples e eu não tive essas oportunidades, então a minha filha tudo 
que se revelar pra ela, eu quero apresentar pra ela conhecer e saber dá valor o tanto 
que a cultura é importante em nossa vida (Aparecida mãe de Vitória Martins). 

 

Nesta pesquisa considerei apenas as duas Oficinas de fotografia, mas pelo 

relato de Aparecida, a Oficina literária também teve impacto em sua vida, e é isso 

que quero desenvolver na Biblioteca ASDOWN, atividades que dê possibilidade as 

mães/pais e aos seus filhos/filhas. O próximo tópico descreverei todas as ações 

culturais produzidas por esta pesquisa.  

 

6.4 AÇÕES CULTURAIS PRODUZIDAS A PARTIR DA PESQUISA 

 

Com base nos aportes da teoria da ação cultural, essa se define como um 

processo com início explicito, porém o final da ação dependerá das etapas e da 

dinâmica do cotidiano no qual esta foi implementada. Conforme Coelho (1989, p. 93-

94) as ações culturais estimulam a imaginação, a ação e a reflexão. Para isso que 

se planejou implementar ações culturais dentro da ASDOWN, seguindo os oitos 

passos do ciclo da pesquisa-ação de McKay e Marshall (2001), que são: 1. 

Identificação do problema; 2. Reconhecimento. Fatos sobre o problema. Pesquisa 

na literatura; 3. Planejamento de atividades para solução de problema; 4. 

Implementação; 5. Monitoramento em termos de eficácia da solução do problema; 6. 

Avaliação do efeito das ações; 7. Aperfeiçoamento do plano e mudança se 

necessário; 8. Saída se os resultados forem satisfatório. 

Seguindo o ciclo da pesquisa-ação o primeiro passo foi identificar o problema, 

ou seja, visitar a ASDOWN e verificar a produção cultural para as pessoas com 

síndrome de Down, após conversa com a presidente a Associação verificou-se que 

as atividades culturais eram desenvolvidos por parceiros externos, e algumas ações 

culturais dentro da instituição restringia, naquele momento da entrevista, para as 

mães, como a oficina de fuxico. Nisso foi identificado o problema, reconheci os fatos 

sobre o problema e fiz levantamento na literatura sobre os tópicos da pesquisa – 

comunicação da pessoa com SD e ações culturais para as pessoas com SD.  

O terceiro passo sugere o planejamento das atividades para sanar o 

problema. Diante disso, propus para a presidente da Associação e as mães do 

Conselho Diretor a implantação de uma Biblioteca, essa foi a primeira ação cultural, 
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e a partir desta ação outras foram desenvolvidas, tais como: I e II Oficina de 

fotografia; I Oficina Literária Cora Coralina; Exposições Fotográficas; Palestras. O 

quarto passo foi a implementação de todas essas atividades. Na Figura 30 uma 

demonstração de como era a sala e como ficou após a reforma, os custos para tal 

trabalho foi adquirido por meio de contribuição do corpo docente do curso de 

Biblioteconomia/UFG. 

 

Figura 30 – Reforma da sala para a implantação da Biblioteca 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisa (2019). 

 

Na Figura 31 imagem do grafite feito dentro da sala da biblioteca, e a visita 

dos(as) jovens com síndrome de Down, e as mães que serão os principais usuários 

desta unidade de informação. A última imagem da parte inferior os primeiros livros 

organizados, nas prateleiras doadas pela Faculdade de Informação e 

Comunicação/UFG. Até nesse momento observou-se eficácia para a solução do 
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problema com relação há implantação do equipamento cultural – biblioteca – para 

que por meio desta seja elaborada ações culturais. O item seis do ciclo solicita a 

avaliação do efeito da ação, e o que se observou foi uma interação da comunidade 

local e da virtual para a efetivação da unidade informacional, já que houve 

participação efetiva de ambas, no que tange a doação de livros, material primário 

para o pleno funcionamento da biblioteca, sendo assim o efeito foi positivo, pois 

conseguimos arrecadar mais de 5 (cinco) mil livros por meio de campanhas nas 

redes sociais virtuais – Facebook e Instagram. No que tange essa ação, ela vai 

direto para o ponto oito do ciclo, uma vez que cumpriu o seu objetivo de implantação 

da Biblioteca, a qual será inaugurada em março/2020.  

 

Figura 31 – Grafite da sala da biblioteca e a visita dos(as) futuros usuários(as) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisa (2019). 
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As duas Oficinas de Fotografias idealizadas e produzidas pela Biblioteca 

ASDOWN, sob minha direção, seguem os mesmos parâmetros expostos no ciclo da 

pesquisa-ação, mas como essas foram detalhadas nos tópicos 6.1 e 6.2, me 

abstenho apenas a parte dos itens cinco, seis, sete e oito do referido ciclo. Sendo 

assim, o efeito dessas ações no(as) participantes com e sem síndrome de Down 

foram reveladoras, uma vez que despertou a imaginação e libertou o ser dos(as) 

partícipes, libertando das amarras do complexo, da inferioridade, e os(as) indivíduos 

se dispuseram a agir e participar ativamente das atividades propostas nessas duas 

ações,exercitaram a reflexão do passado e futuro ao praticarem o resgate da 

memória com base no álbum de fotografias familiar, e a construir a sua própria 

história por meio da fotografia do livro autobiográfico, percebe-se aqui que a ação 

ativou as três esferas da vida do indivíduo, segundo Coelho (2001).   

A I Oficina Literária foi sobre a Cora Coralina, sua idealização nasceu a partir 

de uma disciplina de núcleo livre que ministrei nas férias de 2019, sobre Tratamento 

Temático da Informação e Biblioteca escolar. Na turma tinha uma educanda - 

Nathalie Wieczorek Lobo - da Faculdade de Educação da UFG, que me procurou e 

expôs a atividade de outro núcleo livre que ela estava fazendo na sua unidade 

acadêmica. Ela precisava produzir uma atividade cultural literária e solicitou parceria 

com a Biblioteca ASDOWN, o que de pronto aceitei. Logo estruturamos os tópicos 

para agendar reunião com as mães e explicar o objetivo da Oficina, que era: 

“Propiciar situações de vivências literárias envolvendo aspectos da infância, família e 

culinária contidas nos escritos de Cora Coralina”, os livros trabalhados nas rodas de 

leituras foram: Os Meninos Verdes, O Prato azul pombinho, As Cocadas, O Tesouro 

da Casa velha. Veja fotos da I Oficina Literária - Cora Coralina na Figuras 32.   
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Figura 32 - Apresentação da I Oficina Literária para os(as) jovens com SD e as mães 

 

Fonte: Arquivo da Biblioteca ASDOWN (2019).  
Fotografia no primeiro quadrante superior esquerdo, eu e Nathalie explicamos o 
formato da I Oficina literária – Cora Coralina para as mães e as pessoas com SD.  

 

As rodas de leituras aconteceram durante um mês, às sextas-feiras com 

duração de uma hora cada encontro, as atividades alternaram “entre rodas de 

conversa, contação de histórias, manipulação de materiais diversos, pinturas, [...] 

vivências junto às famílias e comunidade”. Apropriou-se das “histórias de família, 

infância. [...] Quanto ao recursos, de acordo com o planejamento das atividades 

propostas, os mais diversos materiais foram utilizados, tais como: livros literários; 

fantoches, gravuras diversas, fantasias” (FARIA; LOBO, 2019, p. 7).  

Um dos livros trabalhados na roda de leitura foi “Os meninos verdes”, e a 

história tem por eixo central o “diferente” a identidade, segundo Ciampa (1987, p. 

170) “Nunca compareço frente aos outros apenas como portador de um único papel, 

mas como uma personagem [...], como uma totalidade... parcial”, meninos verdes 

que apareceram no quintal de Cora Coralina relata a identidade de um grupo de 

pessoas diferentes e isso chamou a atenção das mães que viram nos relatos do 

conto a identidade dos seus filhos(as), em determinado trecho diz que o jardineiro 

sugeriu colocar os Meninos verdes em uma caixa e jogá-los no Rio Vermelho – rio 
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que passa no fundo da casa da poetisa, e principal rio da cidade de Goiás – a 

sugestão desse senhor deixou as mães pensativas, pois algumas vivenciaram esse 

tipo de sugestão, ou seja, de abandonar seu filho(a) devido a deficiência. Logo após, 

a leitura foi solicitado as crianças e jovens com síndrome de Down que participaram 

da roda de leitura que desenhassem os Meninos verdes a partir de sua 

compreensão. Na Figura 33 pode-se observar os(as) participantes da roda de leitura 

e a exposição da atividade realizada pelas pessoas com SD.  

 

Figura 33 - Rodas de leituras da I Oficina Literária 

 

Fonte: Arquivo da Biblioteca ASDOWN (2019).  

 

Esse fato de exterminar os Meninos verdes devido a sua diferença marcou 

profundamente as mães. E por se tratar de ação cultural temos a certeza do início 

das atividades, mas não temos controle sobre o final dessas ações. Foi o que 

ocorreu na I Oficina Literária – Cora Coralina, planejamos as rodas de leitura, a 
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produção textual por parte das mães, a partir dos contos de Cora Coralina, 

interligados com o seu cotidiano, as atividades de artes pós-leitura com as crianças 

e jovens com SD, porém a viagem à Cidade de Goiás surgiu a partir das leitura 

realizadas semanalmente, então consegui o ônibus na PROEX-UFG. Os(as) 

participantes ficaram eufóricos, porque poderiam visualizar fisicamente, o que 

estavam imaginando a partir das histórias. Visitamos o Museu Casa Cora Coralina, o 

Coreto, e outros pontos turísticos da cidade, mas o ápice da viagem cultural foi a 

visita ao Rio Vermelho, onde os Meninos verdes seriam jogados pelo jardineiro da 

poetisa. Observem as imagens da Figura 34.  

 

Figura 34 - Visita à Cidade de Goiás 

 

Fonte: Arquivo da Biblioteca ASDOWN (2019).  

 

Assim, essa ação cumpriu com as três esferas da vida do indivíduo, já que a 

imaginação, a ação e a reflexão estiveram presentes na vida dos(as) participantes 
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do princípio ao fim da Oficina. Percebe-se também, a completude do ciclo da 

pesquisa-ação, no que tange aos itens de avaliação do efeito das ações, e nessa 

tivemos efeito de caráter positivo, pois conseguimos estimular a leitura, tanto nas 

mães, como nos filhos, além de permitir vivências entre o imaginário e o real, e esse 

foi ponto importante dentro desta ação.  

Conclui-se que as ações culturais promovidas a partir desta pesquisa tiveram 

até o presente momento resultados significantes, para a promoção da prática de 

leitura, o estímulo a comunicabilidade da pessoa com SD, a inclusão inversa, pois 

na Oficina Literária tivemos a participação dos irmãos sem deficiência, e isso 

contribui para o construto da identidade e a percepção das diferenças, já que  

 

[...] as afirmações sobre diferença só fazem sentido se compreendidas em 
sua relação com as afirmações sobre identidade. Dizer que ela é chinesa 
significa dizer que ela não é argentina, ela não é japonesa, etc., incluindo a 
afirmação de que ela não é brasileira, isto é, que ela não é o que sou. As 
afirmações sobre diferença também dependem de uma cadeia, em geral 
oculta, de declarações negativas sobre (outras identidades). Assim como a 
identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. 
Identidade e diferença são, pois, inseparáveis (SILVA, 2012, p. 75). 

 

Perceber as diferenças para a construção da identidade é imprescindível, pois 

a identidade se edifica a partir da vivência histórico cultural, permeada por poder, 

porém não é algo estático, e sim metamórfico. Esses(as) participantes com SD e as 

mães, tiveram a oportunidade de refletirem sobre suas identidades e expressá-las, 

em forma de arte, conforme sugerido na oficina literária, seja pelos desenhos 

produzidos pelas pessoas com SD, ou na produção de textos relacionados ao seu 

cotidiano, no caso das mães. Elas perceberam o quanto a vida cotidiana de Cora 

Coralina se assemelhavam com o seu viver diário, isso foi enriquecedor e 

emocionou algumas mães participantes. Sendo assim, o último estágio do ciclo da 

pesquisa-ação se efetivou com eficácia e resultados satisfatórios. Esse tópico teve 

por intenção apenas explicitar as ações culturais desenvolvidas pela presente 

pesquisa, e sua análise a partir do ciclo da pesquisa-ação e as três esferas da vida 

do indivíduo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve por eixo central discutir sobre a comunicabilidade do 

Síndrome de Down por meio da fotografia. Para isso foi estruturada algumas ações 

culturais para tornar a pesquisa possível. De princípio o intuito era analisar as 

bibliotecas escolares de Goiânia e as produções culturais para as crianças e jovens 

com síndrome de Down. As pesquisas exploratórias comprovaram a escassez de 

dados, o que inviabilizou essa primeira pesquisa. Desta forma, reestruturei a 

pesquisa e promovi a primeira ação cultural ao propor a Associação Down de Goiás 

a implantação de uma biblioteca.  

Essa proposta trouxe um impacto social para esta comunidade em questão, 

uma vez que as Oficinas ministradas na ASDOWN, por meio da Biblioteca estimulou 

a interação social das pessoas com SD, além de integrar as mães nas atividades, o 

que foi enriquecedor. A prática social fornece a nós pesquisadores a oportunidade 

de vivenciar junto com a sociedade suas angustias, e a partir dessa convivência 

promover soluções para a inserção dessas pessoas no âmbito cultural, social e 

educacional, já que a Biblioteca tem por missão promover e medira ações que 

permeiam a vida do indivíduo social.  

Desenvolvo pesquisa sobre a pessoa com SD desde o trabalho de conclusão 

de curso, e a permanência dentro desta temática na dissertação tem auxiliado a 

pensar nas atividades para lazer, cultura e socialização desses indivíduos. Tanto 

que para essa pesquisa trago como problemática a seguinte questão: Como se dá o 

processo comunicativo por meio da fotografia com jovens SD? Tendo por objetivo 

geral compreender o processo de interação comunicacional das pessoas com SD 

por meio da fotografia. E por objetivos específicos: avaliar a eficácia das oficinas 

de fotografia na interação comunicacional; verificar o significado das produções 

culturais no comportamento comunicacional das pessoas com SD; averiguar junto às 

mães, o avanço dos participantes nos projetos realizados pela Biblioteca da 

Associação Down de Goiás.  

Os dados coletados na pesquisa possibilitaram responder a problemática e 

pontuar os objetivos específicos. O processo comunicativo da pessoa com síndrome 

de Down ocorre como em qualquer tipo de pessoa que tem desde a tenra idade a 

possibilidade de interação com a sociedade. Digo isso, porque se um indivíduo se 

ausenta total da convivência social, logo essa pessoa terá comportamentos da 



116 
 

 

comunidade que está inserido, como o caso de Victor de Aveyron (cerca de 1788-

1828) que foi uma criança selvagem encontrado na França em 1798, e adotado pelo 

educador francês Jean Marc Gaspard Itard. Nessa história Victor convivia com 

animais selvagens, portanto o seu comportamento correspondia ao que vivenciou e 

interagiu. 

Assim, a interação social é de suma importância para a comunicabilidade de 

qualquer pessoa seja com deficiência, ou, sem deficiência. As duas oficinas de 

fotografias permitiram aos jovens com SD compartilharem suas histórias e 

construírem juntos outras histórias. A primeira oficina teve por intuito colocá-los 

como produtores da sua atividade, ou seja, o que sabiam tirar fotos pelo smartphone 

aprimorou seus conhecimentos, e os que não sabiam ou tinham algum tipo de 

limitação com relação ao suporte aprenderam que para tirar uma fotografia era 

preciso primeiro analisar o que se queria, depois enquadrar e aí sim tirar a foto, e se 

for o caso compartilhar.  

Essa atitude marcou o participante Roselito Logan; sua mãe Walkíria relata 

que além de ter aprendido tirar fotos ele agora exige que ao compartilhar uma foto 

dele a mãe tem que dizer no grupo da família que foi o fotógrafo Roselito que fez a 

imagem. Ela disse que ao exigir isso, de princípio levou um susto e nem acreditou 

no que o jovem solicitava, porém com o passar dos dias ele ficou mais enfático com 

relação a autoria e agora não é qualquer foto que ele envia para a mãe. Percebo 

aqui o pensamento crítico-reflexivo a aflorar, e advém da convivência e interação do 

processo comunicacional.  

Quanto os objetivos específicos, o posicionamento das mães, digo elas, 

porque estão com esses(as) jovens todos os dias em tratamentos ou atividades 

físicas ou culturais, portanto compreendem a necessidade de seus filhos/filhas, bem 

como os avanços que conquistaram. Ao receber os relatos advindos das genitoras 

comprovou-se a eficácia das produções culturais – oficinas de fotografia - no 

comportamento comunicacional dos(as) jovens participantes. Dona Terezinha mãe 

de Fernanda diz que “Eu acho muito importante essas atividades, a convivência com 

os colegas, a aprendizagem das coisas que ela aprende, então pra mim foi muito 

bom”, apesar de morarem no interior de Goiás e ter participado 3 dias apenas, a 

mãe revela que a jovem com SD gostou das atividades, e lamenta por não ter ido 

todos os dias, inclusive no dia do lançamento do livro.  
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Gláucia mãe de Iago confessa que “eu acho que deveria ter mais projetos 

assim, principalmente pintura, fotografia, dança isso seria muito interessante para 

eles”, ou seja, verifico aqui a carência de atividades desenvolvidas com a pessoas 

com SD. A Associação Down de Goiás neste ano de 2019 implantou ações de 

cultura e lazer para as pessoas SD, todavia alguns projetos não permaneceram, 

mas estarei junto com a Asdown nesta luta pelo acesso a cultura e lazer das 

pessoas com SD.  

Conclui-se, que os resultados obtidos comprovaram que alguns jovens se 

comunicam sem barreiras, porém outros necessitam de estímulo para avançar no 

processo de comunicação. A verbalização de alguns participantes é restrita, e na 

fotografia encontram uma forma de aprimorar sua comunicação com mundo. Houve 

relato informal de uma mãe participante, por estar saindo de um processo 

quimioterápico sua autoestima estava fragilizada, e após participar das atividades se 

sentiu livre, com vontade de viver e nas palavras dela “recobrou a minha 

autoestima”. A outra participante é uma jovem SD com 28 anos, a mãe nos relatou 

que ela não tinha a iniciativa de fotografar, possuía o celular a certo tempo, mas não 

via essa função no aparelho e após participar das atividades despertou nela à 

vontade de se fotografar e distribuir suas fotos pelos grupos do whatsapp, na qual 

ela é integrante.  

A partir desses dois relatos nota-se o quão interessante é verificar a eficácia 

das atividades culturais ao promovem a liberdade de expressão, o empoderamento, 

e sociabilidade. Por meio das Oficinas de Fotografia foi possível comprovar que a 

pessoa com SD se comunica com o mundo por meio da fotografia, e que os gestos, 

as poses e a interação “falam”, mas para entender se torna imprescindível ter a 

escuta sensível, isto é, escutar e ver ao mesmo tempo o que o outro quer me dizer, 

mesmo que seja através de um simples olhar. 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



130 
 

 

ANEXO B – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 
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ANEXO C – Termo de Anuência 
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ANEXO D – Ata de registros da criação da ASDOWN 
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APÊNDICE A – Programação da I oficina de fotografia da biblioteca ASDOWN 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

Oficina  -Eu, o Outro e a Fotografia 
Prof.ª Ana Rita Vidica 

 
As quintas-feiras 
das 16h às 18h.  
12 vagas 
Local: Biblioteca da ASDOWN / 
Associação Down de Goiás 
 
Primeiro Encontro – 07/06 
Roda de Conversa com apresentação dos participantes, do tipo de fotografias que fazem e como se 
relacionam com a fotografia. Exercício de desenvolvimento do olhar fotográfico. 
Escolher duas fotografias de cada participante para imprimir para o próximo encontro.  
 
Segundo Encontro – 14/06 
Apresentação de regras de composição. Exercício de recomposição das fotografias escolhidas no 
encontro anterior. Levar fotografias impressas e recortar para mudar as composições, aguçando o 
olhar, tentando responder a questão. O que eu quero com essa fotografia? 
 
Terceiro Encontro – 21/06 
Saída Fotográfica no local onde ocorrem as atividades. Cada participante fará uma sequência de até 
10 fotografias. Serão escolhidas 3 fotografias de cada participante para fazer a impressão para o 
próximo encontro. 
 
Quarto Encontro – 28/06 
Os participantes receberão as 3 fotografias para realizar um exercício de montagem de uma narrativa 
e contação de histórias a partir delas. 
 
Quinto Encontro – 05/07 
Produção de retratos fotográficos e montagem de estúdio fotográfico. Neste dia, os participantes 
devem ir com uma roupa que gostam, levar acessórios e o que quiser para ser fotografado. Em 
duplas, um participante irá tirar a foto do colega e fará também uma selfie. As fotos tiradas no estúdio 
montado serão impressas para o próximo encontro. 
 
Sexto Encontro – 12/07 
Realização do Amigo Secreto Fotográfico. Cada participante escolherá uma fotografia e irá descrever 
quem é essa pessoa, as características da pessoa, o que gosta de fazer a partir da fotografia. Tente 
responder: O que você está vendo sobre essa pessoa na fotografia? (Inclusive pode inventar um 
novo nome pra ela). 
 
Sétimo Encontro – Agosto (a definir) 
Durante as férias, cada participante deve fazer uma Produção de fotos da sua casa, da sua família e 
do seu bairro. Cada participante deve fazer uma sequência de, pelo menos, 5 fotografias e máximo 8 
e neste encontro deve apresentar a narrativa produzida.  
 
Oitavo Encontro – Agosto (a definir) 
Montagem da exposição Fotográfica e realização do Troca Foto. 
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APÊNDICE B – Programação da II oficina de fotografia da biblioteca ASDOWN 
 

II OFICINA DE FOTOGRAFIA DA BIBLIOTECA ASDOWN 

 

Dispositivo: Livro - As aventuras de uma criança Downadinha - Alessandra Almeida 
Maltarollo 

Data: 1º a 5 de junho de 2019 

Vagas: 10 

Faixa etária: acima de 18 anos 
 

Perguntas de cada dia: 

 Primeiro dia 01/07: Identidade. Contação de história.  

 Segundo dia 02/07: Memórias – álbum de família  

 Terceiro dia 03/07: O que você mais gosta de fazer? 

 Quarto dia 04/ 07: Do que você tem medo? 

 Quinto dia 05/07: Qual sua comida favorita? 

 

O que será necessário para os retratos em cada dia especificamente: 

 Primeiro dia: Contação de histórias do livro Downadinha, com a Prof.ª Cássia de 
Oliveira. Tema identidade. Oficina de colagens.  

 Segundo dia: Trazer algumas fotografia do álbum de família com fotos dos(as) 
jovens recém-nascido, e ao longo da sua trajetória. Roda de conversa com os 
mesmos se descrevendo. Fotografia de detalhe do corpo.  

 Terceiro dia: Cada um levar 4 roupas que gostam (Retrato) Foto do grupo. 
Objetos que representam o gosto pessoal de cada um. Ex: futebol, ballet, 
natação. Levar acessórios que gostam (ex: batom, brinco, sapato que gosta) 
Gravar áudio. 

 Quarto: Fotografia em contra luz. TNT de fundo, para representar o medo.  
Textura de TNT no livro. 

 Quinto dia: Fotografia de comida. Confraternização final com as mães. Foto com 
as mães também.  

 

Proposta de reunião com os pais dia 19/06. 

Oficina do dia 1º até dia 5 de julho período vespertino – 14h às 17h 

 

Etapa final da II Oficina de Fotografia da Biblioteca ASDOWN 

Data: a definir no mês de agosto/2019 

Atividade: confeccionar livro artesanal com as fotos produzidas pelos fotógrafos(as), 
contando a sua história de vida por meio da fotografia.  

Apresentação: os participantes apresentarão o seu livro aos familiares e 
comunidade. 
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APÊNDICE C – Livro autobiográfico de Victórya Pollyana 

 

 

 



155 
 

 



156 
 

 



157 
 

 



158 
 

 



159 
 

 



160 
 

 



161 
 

 



162 
 

 

 


