Prezado editor,

A educação inclusiva, pelo que se propõe, tem levado, cada vez mais,
pessoas com deficiência aos níveis superiores da educação.
Muitas dessas pessoas são indivíduos com deficiência visual (têm baixa
visão ou são cegas), alunos que, ao estudarem nos diversos cursos de seu
interesse, nem sempre têm respeitado seu direito à uma educação realmente
inclusiva, isto é, de qualidade, com igualdade de condições e que responda às
necessidades educacionais especiais desses alunos.
Os muitos estudantes que optam pelo curso de Psicologia, Pedagogia e
outros, em que o tema da percepção é tratado em algumas disciplinas
ensinadas, se deparam com aulas com constructos visuais que, por não serem
áudio-descritos, ficam inacessíveis a esses alunos e dessa forma prejudicam o
seu aprendizado, à medida que esses constructos são relevantes à
compreensão do tema referido.
Assim, buscando uma maior conscientização da necessidade da
eqüidade de condições no ensino superior, é que abaixo envio a áudiodescrição de uma imagem bastante conhecida e usada nas disciplinas da
Psicologia que ensinam sobre percepção, mas cuja áudio-descrição não foi
oferecida nem no livro de Grieve onde semelhante imagem é apresentada, e
nem na internet onde é bastante difundida.
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Com minha descrição dessa figura, objetivo mostrar que é possível dar
maior acessibilidade às informações visuais, também na educação e em todas
as áreas em que a imagem for usada.
Introdução:
A figura, aqui descrita, é uma imagem utilizada no estudo da percepção
em Psicologia e foi retirada do Blog “O absurdo e a Graça” do psicólogo
empresarial J.Ricardo A. de Oliveira, podendo ser vista também na página 16
do livro Neuropsicologia em Terapia Ocupacional do autor June Grieve,
publicado no ano de 2009.1
É uma figura ambígua, para a qual se pode dar mais de uma
interpretação, dependendo do ponto de vista do observador.
Isso traz um desafio ao áudio-descritor pois, considerando a regra
mestre da áudio-descrição: "Descreva o que você vê", áudio-descrever esta
imagem requer oferecer ao estudante a idéia de ambiguidade (pode-se ver
diferentes coisas ao se olhar para diferentes pontos da figura), não se
podendo, portanto, descrevê-la de modo "taxativo".
Aqui, duas possibilidades interpretativas serão apresentadas: a figura de
uma jovem, tomando como ponto de partida o olhar do observador para o que
viria a ser o queixo da moça e a figura de uma velha, tomando como ponto de
partida a observação do que seria o nariz grande e pontiagudo dela. Pontos de
ambigüidade verificados na imagem podem ser: o que seria o cabelo arrumado
em topete da jovem é a franja do cabelo da velha; o véu da jovem seria o lenço
da velha; assim como a pena na cabeça da jovem seriam os fios de cabelo
desalinhados da velha. O que parece o queixo e o maxilar da jovem, seria o
nariz grande e pontiagudo da velha e a narina esquerda respectivamente; já o
cílio da jovem, também seria o cílio direito da velha. As mesmas linhas que
compõem a orelha da jovem, formam o olho esquerdo enrugado da velha; e o
contorno que na jovem parece um nariz pequeno e arrebitado, na velha parece
uma verruga no nariz. A linha preta, grossa, reta e horizontal na jovem
assemelha-se a uma gargantilha e na velha lembra uma boca semi-aberta e
sem dentes. E o que seria o pescoço da jovem é o queixo pontiagudo e
proeminente da velha. Por fim, a mancha preta com contornos irregulares
assemelha-se, em ambas as imagens, a um casaco felpudo.
Descrição da Figura da Jovem
Uma das imagens sugere uma mulher jovem, vista dos ombros para
cima com a face voltada para a direita, com o queixo sobre o ombro. Vê-se seu
ombro esquerdo em primeiro plano. Há uma mancha preta na parte superior da
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A figura, originalmente, tem dimensões de 13 cm de altura por 9 cm de largura.
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imagem da esquerda para a direita lembrando um cabelo volumoso arrumado
no que parece um topete. Sobre o cabelo, na altura da testa, há linhas curvas
sugerindo uma pena, do topo da cabeça para trás há uma região branca dando
a impressão de um véu. Abaixo do topete há uma linha curvada para cima
parecendo um cílio comprido, abaixo dessa linha há um contorno lembrando
um nariz pequeno e arrebitado. Mais ao centro da imagem vê-se uma linha
curvada abaixo do cabelo dando a idéia de uma orelha. Na parte inferior
esquerda do que seria o rosto da jovem há um contorno que parece o queixo,
mais a direita há uma linha curvada para cima que pode definir o maxilar, logo
abaixo aparece uma mancha branca indicando o pescoço e uma linha preta,
horizontal, reta e grossa, parecendo envolver o pescoço, dando a idéia de uma
gargantilha. Sobre o que seriam os ombros da jovem há uma mancha preta de
contornos irregulares lembrando um casaco felpudo.
Descrição da Figura da Velha
A outra imagem sugere uma mulher velha, vista dos ombros para cima
com a cabeça inclinada para frente e o rosto de perfil voltado para a direita,
deixando à mostra a face esquerda. Há uma mancha preta na parte superior da
imagem da esquerda para a direita parecendo uma franja de cabelo. Sobre o
cabelo, na altura da testa, há linhas curvas voltadas para trás sugerindo fios de
cabelos desalinhados, da franja até os ombros há uma região branca
assemelhando-se a um lenço. Abaixo da franja há uma mancha branca
formando o que seria o rosto da velha, cujo contorno forma o desenho de um
nariz grande com a ponta curvada para baixo, lembrando um nariz de bruxa.
Abaixo da franja do cabelo e saindo do contorno do nariz em sua parte mais
alta há uma linha curvada para cima parecendo os cílios do olho direito da
velha, pouco abaixo deste há um linha curva lembrando um verruga, na mesma
altura e mais ao centro há duas linhas pequenas e diagonais que formam um
ângulo agudo entre si assemelhando-se ao olho, logo abaixo há uma linha
curvada para cima dando a idéia de ruga. Mais à direita da ponta do nariz há
uma linha curvada para cima parecendo a narina esquerda. Abaixo do nariz há
uma linha preta, grossa, reta e horizontal dando a idéia de uma boca semiaberta e sem dentes, logo abaixo há uma mancha branca em forma de V
inclinado à esquerda assemelhando-se a um queixo pontiagudo e proeminente.
No que seriam os ombros da velha há uma mancha preta cujos contornos
irregulares lembram um casaco felpudo.
Observação final
Com a áudio-descrição da imagem ambígua, espero incentivar outras
descrições desejando que este espaço da Revista se torne um grande ponto de
encontro para a áudio-descrição de imagens, como está descrito na seção de
“Foto-descrição” desta Revista.
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