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RESUMO  
Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão acerca dos 
impactos da exposição à poluição visual no meio digital durante o ensino 
remoto, no período pandêmico nos anos 2020 e 2021, bem como 
possíveis implicações no processo de ensino-aprendizagem e qualidade 
de vida dos estudantes, em especial os alunos com deficiência visual. 
Utilizou-se de revisão bibliográfica dos teóricos da educação inclusiva, 
partindo-se da obrigatoriedade de inserção da pessoa com deficiência 
nos sistemas de ensino regular, bem como dificuldades e barreiras 
enfrentadas; barreiras estas que se mostraram mais evidentes no ensino 
remoto em contexto de isolamento social. Ao que conclui-se que, 
considerando-se o caráter emergencial de concepção do ensino remoto, 
se pôde notar certa negligência na inclusão de algumas minorias, em 
especial pessoas com deficiência, que sofrem impactos diretos na saúde 
mental, física e no rendimento acadêmico, devido aos desdobramentos 
da exposição a poluição visual. 
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ABSTRACT 
This work aims to reflect on the impacts of the exposure to visual 
pollution in the digital environment that students were subjected to 
during remote teaching, in the pandemic period in the years 2020 and 
2021, as well as possible implications for the teaching-learning process 
and their quality of life, especially students with visual impairments. A 
bibliographic review of inclusive education theorists was used, starting 
from the mandatory inclusion of people with disabilities in regular 
education systems, as well as difficulties and barriers faced; These 
barriers were more evident in remote teaching in a context of social 
isolation. To which it is concluded that, considering the emergency 
nature of the concept of remote teaching, it was possible to notice a 
certain negligence in the inclusion of some minorities, especially people 
with disabilities, who suffer direct impacts on mental and physical health 
and academic performance, due to the consequences of exposure to 
visual pollution. 

 
Keywords: Emergency Remote Teaching; Visual pollution; Perdon with 

Visual Disability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao visar a inclusão social e assegurar da plena cidadania da pessoa com deficiência, a Lei 

N° 13.146, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da inclusão e acessibilidade, sendo assim, define: 

 

Pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. (BRASIL, 2015). 

 

Assim sendo, considera-se a deficiência visual como uma incapacidade ou limitação no 

ato de “ver”, sendo ela uma impossibilidade total ou parcial da capacidade visual. Desse modo, 

são incluídos os cegos, visão reduzida e visão subnormal, cada qual com a variação de perdas 

desde a percepção da luz até o limiar da normalidade. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde, uma pessoa é considerada cega quando apresenta uma acuidade de 20/200, ou 0,1 no 

melhor olho, após máxima correção óptica ou quando, informam Cruickshank e Johnson (1983, 

p.4), o indivíduo apresenta no seu campo visual um ângulo não maior do que 20 graus, 

denominada de “cegueira legal”, “cegueira econômica”, “visão em túnel”, ou “em ponta de 
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alfinete”, ou ainda, “visão tubular”. As pessoas que possuem acuidade visual entre 20/200 e 

20/70 são consideradas deficientes visuais do grupo de visão subnormal ou visão reduzida. 

Segundo Sassaki (1997) a Inclusão se constitui, então, em um processo bilateral no qual 

as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir 

sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. No campo da educação, 

a inclusão da pessoa com deficiência foi um marco baseado no direito e a afirmação de políticas 

públicas, destacando a necessidade de prover a formação de professores e instituições voltadas 

para inclusão. Essa política deve ser efetivada com condições de formação e qualidade 

prevalecendo em todas as etapas de ensino, inclusive ao ensino superior (PIRES; PIRES, 2011, 

p. 129). 

Em relação a trajetória da educação voltada para os discentes com deficiência visual foi 

necessário, primeiramente, romper barreiras sociais. Segundo Hugonnier e Clayette (1989), são 

diferentes os sentimentos que movem os homens no tratamento da pessoa cega como 

compaixão, temor ou admiração que se misturam através dos tempos. Essa trajetória 

educacional acontece na luta contra a desvantagem social e para conquista da cidadania. 

A situação de calamidade pública foi reconhecida em março de 2020, em decorrência da 

pandemia da COVID-19 ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2. Assim, o funcionamento de 

instituições em formato presencial foi suspenso devido ao isolamento social ser a principal 

forma de prevenção e proteção contra o contágio. Pouco tempo depois, visando a retomada do 

ano letivo, adotou-se o modelo de ensino denominado comumente de Ensino Remoto 

Emergencial. O novo meio de ensino adotado em caráter emergencial, se assemelha em sua 

conceituação e modo de execução com o modelo de Ensino a Distância - EAD, no entanto, a 

principal diferença se dá no fato de que os discentes matriculados são em sua totalidade 

provenientes de instituições e cursos de caráter presencial. Deste modo, tanto os alunos quanto 

o corpo docente e técnico-administrativo não estão, em sua maioria, habituados com o EAD, 

sendo este um grande desafio para a adaptação dos envolvidos. 

O ensino remoto virou rotina entre as instituições de ensino e por se tratar de um modelo 

de ensino totalmente novo, algumas minorias acabaram por ser excluídas ou negligenciadas no 

planejamento inicial deste modelo educativo. E este evento resultou em consequências 

severas, como o agravamento de desigualdades no acesso à educação, sobretudo às pessoas 
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com deficiência visual. A baixa, e por vezes inexistente, capacitação dos profissionais atuantes 

da educação nas questões do ensino a distância e da educação inclusiva, acaba por dificultar a 

acessibilidade e a inclusão no contexto digital; impossibilitando um bom aproveitamento e 

rendimento educativo, afetando a comunicação entre professores e alunos, e principalmente, 

acarretando impactos na aprendizagem e na saúde da pessoa com deficiência visual. 

Devido ao já referido despreparo de boa parte dos envolvidos no processo de ensino 

remoto, desde docentes e gestores a alunos, é possível notar dificuldades nos fatores 

relacionados a poluição e qualidade visual nas aulas nos ambientes virtuais e nos materiais 

utilizados. De acordo com Kaplan (1982 apud. Portella, 2003) o conceito de qualidade visual 

corresponde ao propósito de determinada estrutura compositiva fazer sentido ao indivíduo, ou 

seja, da organização e da estrutura de certa composição formal ser facilmente compreendida, 

havendo assim, a ausência de contradições, desconfortos e conflitos visuais. 

Na falta desta chamada qualidade visual, ocorre aquilo que é denominado poluição visual, 

que corresponde a inexistência de um fator de coerência, algum tipo de estrutura, bem como 

um tema semântico formal, prevalecendo o conflito ou a ausência total de regras (Arnheim, 

1977 apud. Portella, 2003). Normalmente expresso pelo excesso de elementos visuais 

desconexos entre si ou discordantes, como por exemplo, textos em excesso, imagens e cores 

destoantes, entre outros, o que gera um cansaço mental e visual, além de dificultar ou 

impossibilitar a compreensão daqueles que possuem algum tipo de deficiência visual. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre como o ensino remoto 

realizado durante a pandemia, bem como sua forma de execução e desdobramentos, tem 

afetado diretamente no processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência visual 

e influenciando a vida destes indivíduos. 

 

2 O ENSINO REMOTO, A DESIGUALDADE TECNOLÓGICA E OS SEUS IMPACTOS AS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA VISUAL  

 

A sociedade da informação, essencialmente tecnológica e comunicacional, tem 

apresentado inúmeras transformações em seu processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

modelo de sociedade, o contato com os canais digitais tornou-se veloz, dinâmico e transponível 
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às quatro paredes, obedecendo a uma lógica nunca vista anteriormente e proporcionando às 

pessoas com deficiência visual acesso a um grau de conhecimento maior.  

 

O avanço tecnológico pode contribuir também para a inclusão, no sistema 
educacional, das pessoas com baixa ou nenhuma visão. No atual cenário das 
tecnologias voltadas para a pessoa portadora de DV, existem equipamentos 
específicos e algumas ferramentas computacionais que atendem às 
necessidades do DV e o auxiliam no dia a dia, principalmente nos estudos e no 
entretenimento. Todos os anos surgem novidades nessa área, desde bengalas 
com sensores, impressoras em braille, celulares e demais dispositivos 
adaptados, programas com tecnologia assistiva, até computadores feitos 
especialmente para cegos, tornando real a possibilidade de o deficiente visual 
exercer suas tarefas de forma similar à de uma pessoa que não seja DV. 
(GIARETA, 2004, p. 2). 

 

Se por um lado, já existem programas que proporcionam à pessoa com deficiência visual 

ler, escrever e utilizar a Internet com fim educativo, a desigualdade social existente no país 

revelou-se mais uma vez barreira à inclusão. Em um contexto de ensino remoto, o recurso 

financeiro do aluno é determinante ao nível de domínio dos instrumentos de uso da internet e 

consequentemente de acesso à educação. 

Ginzburg (2016) aponta a relação intrínseca que o manuseio dos instrumentos do 

conhecimento para realizar uma pesquisa na web possui com privilégios culturais que por sua 

vez está associado ao privilégio social. Os dados da Rede de Pesquisa Solidária exemplificam 

essa discrepante realidade de acesso à educação e consequentemente de resultados 

alcançados com as atividades escolares remotas. O relatório conclui 

 

Mais de 8 milhões de crianças entre 6 e 14 anos ficaram sem atividades 
escolares para fazer em casa; 30% dos estudantes mais pobres ficaram sem 
atividades escolares em julho. Entre os mais ricos, foram menos de 4%; [...] 
Com a omissão do Estado no acompanhamento das famílias mais pobres, a 
diferença de atividades realizadas em casa, entre pobres e ricos, pode chegar a 
224 horas, o equivalente a 50 dias letivos; A desigualdade da proficiência em 
português, entre estudantes de classes baixas e altas, pode dobrar no período. 
Para matemática, o crescimento da desigualdade pode ser de 70%. (Rede de 
Pesquisa Solidária, 2020, p. 1). 

 

Outro ponto relevante são as consequências do uso excessivo da tecnologia. Andrade, 

Fernandes e Reis (2020) ressaltam dificuldade de concentração, aumento da ansiedade, 

obesidade e comportamentos agressivos devido ao uso sem limite de aparelhos tecnológicos. 
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Ingui (2011) constatou falhas no processo de consolidação da memória em jovens devido ao 

excesso de informações e estímulos que o contato recorrente com a internet proporciona, 

afetando o todo o setor educacional, entre servidores, docentes e discentes.  

 

3 DESAFIOS E LEGISLAÇÕES NA REALIDADE DO ENSINO REMOTO  

 

A educação e a Covid-19 representa a tecnologia como um cenário de luta, transformação 

e desigualdade, de forma que os desafios se expandem diariamente e a afirmação de direitos 

frente a educação é necessário e desafiador frente ao acesso a educação em que as pessoas 

com deficiência encontram barreiras que limitam a participação social (BARRETO; ROCHA, 

2020). 

A assistência à pessoa com deficiência visual por meio do apoio pedagógico e acesso a 

sala de recursos multifuncionais é garantida por lei pelo Decreto n° 7611/2011 e a 

disponibilização de recursos de tecnologia assistiva a esses alunos pela Lei 13.146/2015. Essas 

legislações afirmam um caminho de prática no ensino superior remoto viabilizando o 

atendimento especializado desses estudantes (BRASIL, 2015). 

É comum deparar-se com experiências capacitistas, que são expressões de uma sociedade 

normocêntrica e carcerária (MARTINS; FONTES, 2016). A comunicação viabilizada na divulgação 

sobre os decretos é o primordial e deveria ser inclusivo, porém, quando publicados saem em 

formato de imagens nas redes sociais e os leitores de tela em sua maioria não tem essa função.  

Nesse cenário, a acessibilidade metodológica é fragilizada, limitando as práticas 

profissionais e excluindo o conhecimento necessário e urgente, ou seja, a garantia na mediação 

virtual torna-se um alvo para exclusão no meio remoto. Essa temática abrange reflexões sobre 

resoluções, políticas, práticas e barreiras comunicacionais, instrumentais e metodológica 

vivenciada com a pandemia. 

Com a pandemia, as atitudes coletivas na sociedade foram fundamentais, como exemplo 

usar álcool em gel, máscaras, evitar tocar objetos entre outras práticas sociais. Os sujeitos com 

deficiência, pela legislação vigente, estariam no grupo de risco por conta de suas especificidades 

decorrentes da lesão/deficiência, entretanto foi e continua sendo necessária a publicação de 

dispositivos legislativos e normativos que assegurem esse direito. 
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Um exemplo disso é a Recomendação nº 031, de 30 de abril de 2020, do Ministério da 

Saúde/Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2020), que indica a adoção de medidas 

emergenciais complementares que visam a garantia dos direitos e da proteção social das 

pessoas com deficiência no contexto da Covid-19. Em seu item nove, afirma: “Incluam no grupo 

de risco todas as pessoas com deficiência, reconhecendo que a condição de deficiência coloca 

essa população em maior risco de infecção pelo Covid-19”. 

Assim, todas as condições para proteção social devem ser implementadas, reiterando o 

estudante com deficiência tenham acesso ao ensino, à pesquisa e extensão com qualidade 

considerando-se, a partir do exercício de uma ética do cuidado, esse sujeito como pertencente 

ao grupo de risco pela experiência da deficiência. De acordo com Martins et al (2017, p. 54), 

“[...] longe de ser irrelevante, a forma como perspectivamos a deficiência é essencial na forma 

como definimos os problemas e delineamos as soluções”. 

 

3.1 A POLUIÇÃO VISUAL COMO UM DESAFIO NO ENSINO REMOTO  

 

Os docentes estão adotando métodos para ministrar aulas como gravação, tutorial, 

utilização de plataformas digitais como o google meet, zoom cloud meting, preparar 

questionário online (CHAND & LAL, 2021). A transmissão do conteúdo com aplicação de 

recursos visuais e audiovisuais utilizados para manter a concentração e envolvimento do aluno 

demandou habilidades e competência do professor para a preparação da aula online e 

desenvolvimento de soluções criativa para problemas (HODGES, 2020) 

Com o uso constante de telas para a efetivação do ensino remoto, a ansiedade, o estresse 

e depressão tem sido um aliado e um estado de normalidade sofredora para todos os 

envolvidos no mundo do trabalho e estudo remoto (DEJOURS, 2011). Apesar do uso das 

tecnologias serem um grande companheiro da vida cotidiana, a excessividade apresentou a 

poluição visual como grande obstáculo para o desenvolvimento da produtividade.  

O convívio com diversas manifestações de poluição visual corrobora para mínimas 

percepções desse ambiente, esse fato indica a naturalização da poluição visual pela imersão do 

indivíduo ao longo de sua formação (CODATO, 2017). 
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A poluição visual é manifestada desde uso constante das telas, até o formato de 

apresentação das mídias que contribuem para o processo de ensino aprendizagem. Há 

exemplos como a apresentação com ênfase maior do uso excessivo de textos e o conflito da 

imagem com o layout de apresentação ou a falta de contraste entre o título e o layout, 

prejudicando todos os envolvidos na busca do saber efetivo.  

Percebe-se que essa situação no uso incorreto da ferramenta visual agrava-se 

primordialmente no atual Ensino Remoto Emergencial, que segundo Kubrusly (2021), gera um 

grande afastamento educacional, ocasionando uma sobrecarga e fadiga cognitiva nos 

discentes, sobretudo, devido ao uso quase exclusivo do celular para acompanharem as aulas. 

Além disso, a poluição visual proporciona o “zoom fatigue” que segundo Rump e Brand 

docentes do Institut für Beschäftigung und Employability (IBE, 2020) e Bailenson (2021), é 

caracterizado pela fadiga causada após longas chamadas de vídeo, causando situações 

indesejáveis para grande massa populacional.  

Zawacki-Richter (2020) destaca que a aceleração da digitalização do ensino e as 

ferramentas utilizadas são consideradas essenciais para o ensino-aprendizagem; a mídia digital 

oferece uma ampla gama de possibilidades para comunicação síncrona e assíncrona, porém é 

imprescindível a existência de um sistema de apoio coerente para os professores e de um 

processo de design instrucional sistemático e profissional com uma infraestrutura técnica 

adequada. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O método de ensino de forma remota e digital adotado pelas instituições educacionais 

em caráter emergencial, se mostrou, em alguns aspectos, uma alternativa viável ao ensino, 

devido ao fato de possibilitar a continuidade do processo formativo e educativo dos estudantes, 

impedindo um maior prejuízo ou uma perda total dos anos letivos de 2020 e 2021, além de 

garantir a segurança e saúde dos docentes, técnicos e alunos. Porém, por se tratar de um 

cenário completamente novo e desafiador para todos os envolvidos, precisou passar por 

constantes transformações e adequações. 
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A educação é uma ferramenta para a cidadania, a partir do potencial humano e na 

construção coletiva a multiplicidade do saber se torna possível, dentro e fora da tela durante o 

que foi comumente chamado de novo normal, com a inclusão e igualdade como pilares do 

ensino remoto. A pessoa com deficiência enfrenta diariamente diversas barreiras no ensino em 

contexto presencial e no remoto, podemos dizer que as barreiras se agravaram. Estas barreiras 

se mostraram muito mais rigorosas e limitantes em um cenário pandêmico e de educação 

através do meio digital, onde se torna fundamental a afirmação dos direitos desta parcela da 

população, assim como a tomada de ações que visem a devida inclusão. 

Devido ao novo método de ensino adotado, tornou-se evidente as limitações presentes 

no processo de formação e capacitação dos profissionais atuantes no campo educacional, uma 

vez que, mesmo que este estejam em sua maioria em constante processo de aperfeiçoamento 

e capacitação, a questão da pessoa com deficiência e a conservação de sua saúde mental e física 

nos espaços educacionais não está em foco neste processo por parte de alguns docentes e 

técnicos, o que acaba por reforçar as barreiras e dificuldades para os alunos. 

As pessoas inseridas no ambiente acadêmico, antes exclusivamente presencial, por não 

estarem habituadas ao modelo remoto, são afetadas direta e significativamente. A poluição 

visual nos ambientes de ensino digital afeta a concentração, a compreensão e entendimento 

do conteúdo ministrado em aula. 

Além do fator psicológico, onde questões como a necessidade de se manter fixado em 

uma tela por longos períodos, ruídos e iluminação do ambiente, acarretam no cansaço mental, 

existe também o fator físico, no qual as horas que os discentes se mantem imóvel em exposição 

a telas e aparelhos eletrônicos propicia a exaustão física e corporal, exigindo muito esforço dos 

órgãos sensoriais.  

Um real engajamento por parte das instituições de ensino, visando a capacitação de seus 

profissionais, assim como a instrução dos seus discentes, se mostra como a melhor saída para 

esta problemática que, apesar de não ser novidade nos espaços físicos, se mostrou com novas 

facetas no espaço virtual. Dessa forma, o meio virtual, dotado de opções viáveis e corretamente 

elaboradas de apresentações de aulas e conteúdo, se torna um caminho possível, desde que 

leve em conta os aspectos físicos e mentais dos envolvidos. 
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