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Adaptação do conto infantil 
Jonas e os Ouvidos Mágicos 
para versões acessíveis
Graciela Sousa i  - Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada - Ponta do Sol

Resumo

Promover a equidade educativa, ao garantir 
igualdade de oportunidades a todos os alunos, é 
um dos objetivos de uma escola inclusiva. Neste 
sentido, pressupõe-se que a escola individualize 
e personalize estratégias educativas, com vista a 
promover competências universais que permitam 
a autonomia e o exercício pleno da cidadania por 
parte de todos. No contexto escolar, o acesso 
à literatura infantil é, por isso, um direito de 
todas as crianças. A biblioteca digital de leitura 
inclusiva, disponível no portal da Direção Regional 
de Educação, contém um número limitado de 
livros acessíveis em formato digital. Com vista a 
aumentar o leque de contos infantis disponíveis 
neste portal, o trabalho desenvolvido neste projeto 
consistiu na adaptação do conto infantil “Jonas e 
os Ouvidos Mágicos”, de Alice Inácio, para versões 
acessíveis. 

Palavras-chave: escola inclusiva; literatura 
infantil; livros inclusivos; ebooks acessíveis.

Introdução

Em Portugal, os Censos de �011 apuraram que 
17% da população portuguesa tinha algum tipo de 
incapacidade. No contexto escolar, as crianças e 
os alunos com necessidades educativas especiais 
(NEE) de carácter permanente a frequentar, em 
�015/�016, escolas regulares de ensino (incluindo 
a educação pré-escolar e os ensinos básico 
e secundário), com um Programa Educativo 
Individual, ao abrigo do Decreto-Lei n.º �/�008, 
contabilizam um total de 78175 para o território 
continental, �186 para a Região Autónoma dos 
Açores (RAA) e �849 para a Região Autónoma da 

Madeira (RAM), o que perfaz um total de 8��10. E 
porque o modelo de educação inclusiva pressupõe 
igualdade de oportunidades no acesso e no 
sucesso educativo de todos os alunos, também o 
acesso à literatura infantil é um direito, incluindo 
dos que apresentam algum tipo de incapacidade. 

Enquadramento Teórico

O direito de todas as pessoas à educação 
foi consignado pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (ONU, 1948). Em 1994, com a 
Declaração Mundial de Salamanca, este direito foi 
também reivindicado para um segmento escolar 
que, até então, era pouco considerado: os alunos 
com Necessidades Educativas Especiais (NEE). 
Em �006, é assinada a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, da qual Portugal 
foi assinante. No que à educação diz respeito, 
podemos ler no documento que, para efeitos do 
exercício do direito à educação das pessoas 
com deficiência, os Estados devem assegurar 
adaptações razoáveis em função das necessidades 
individuais e devem facilitar a aprendizagem em 
braille, escrita alternativa, modos aumentativos e 
alternativos, meios e formatos de comunicação 
(art. 24.º, ponto 2). No que à participação na 
vida cultural, recreação, lazer e desporto diz 
respeito, a Convenção reconhece o direito de 
todas as pessoas com deficiência participarem 
em condições de igualdade com as demais, na 
vida cultural, pelo que os Estados devem garantir 
que as pessoas com deficiência tenham acesso a 
material cultural em formatos acessíveis. Em �016, 
o Comité dos Direitos Humanos das Pessoas com 
Deficiência, da Organização das Nações Unidas 
divulgou o Relatório sobre a Implementação da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 



41

Deficiência em Portugal. Este relatório apontou que 
Portugal continua a apresentar défice de recursos 
para responder de modo eficaz às necessidades 
dos alunos com NEE e apontou algumas 
recomendações, nomeadamente a necessidade 
de reforçar a legislação relativa ao acesso à 
informação e à comunicação, a fim de facilitar às 
pessoas com qualquer tipo de deficiência o acesso 
a formatos acessíveis.

Formatos de Leitura Acessíveis / O livro 
inclusivo

“Um livro que - na versão escrita e na versão 
multimédia - reúna os formatos acessíveis às 
crianças com deficiência auditiva, visual, motora, 
dificuldades intelectuais ou desenvolvimentais ou 
dificuldades de aprendizagem, pode ser designado 
de livro inclusivo” (Fernandes & Faria, �01�, p. 
56).

Leitura Fácil
O conceito de Leitura Fácil refere-se a “uma 

maneira de elaborar e mostrar a informação para 
que possa ser lida e compreendida por qualquer 
pessoa, independentemente das capacidades 
linguísticas ou cognitivas que esta possa 
apresentar” (Marques, �015, p. 78). Esta forma de 
escrita e organização da informação passa, entre 
outros aspetos, pelo tamanho e tipo de letra, pelo 
espaçamento entre linhas e carateres, por frases 
curtas e com apenas uma ideia em cada, pela 
simplificação e esclarecimento de determinados 
conceitos mais abstratos, etc. Além das pessoas 
com dificuldade intelectual, também as pessoas com 
dislexia, défice de atenção, doentes de Alzheimer 
e Parkinson, idosos, analfabetos funcionais, 
pessoas em processo de aprendizagem da Língua 
Portuguesa, pessoas que têm determinados 
tipos de autismo ou com problemas de audição, 
poderão enfrentar dificuldades na compreensão de 
determinados tipos de texto.

Braille e Alto Relevo e Negro Ampliado
No documento do Ministério da Educação que 

inclui as orientações curriculares para alunos cegos 
e com baixa visão podemos encontrar esta lista de 
recomendações para a elaboração de materiais 

em formato impresso ampliado, para as crianças 
com baixa visão (Mendonça, �008, p. 19): a) Evitar 
fontes cursivas, decorativas, itálicos e com serifas; 
b) Usar fontes em que todas as letras ocupem 
um espaço de dimensão fixa ou aquelas em que 
o espaço é proporcional à letra, mas expandido, 
de forma a impedir que os bordos laterais das 
letras fiquem muito próximos; c) O tamanho da 
letra deverá ser no mínimo de 16 pontos (…); d) 
Usar o tipo bold mas nunca o extra-bold e evitar 
sublinhados; e) Usar pelo menos um espaço e meio 
entre as linhas; f) O tamanho da linha não deve 
exceder os 15 centímetros; g) Nunca usar folhas 
com tamanho superior ao A4; h) Justificar apenas 
a margem esquerda do texto; i) Nas imagens 
eliminar os detalhes desnecessários; etc.

Língua Gestual Portuguesa (LGP)
Em Portugal, a Língua Gestual Portuguesa 

(LGP), enquanto expressão cultural e instrumento 
de acesso à educação, foi reconhecida, em 
1997, na Constituição da República Portuguesa. 
A interpretação em LGP de uma história infantil 
permite às crianças surdas o acesso à leitura 
em igualdade de oportunidades com as crianças 
ouvintes.

Símbolos Pictográficos para a Comunicação 
(SPC)

O sistema de símbolos pictográficos é um 
dos sistemas de comunicação utilizados como 
uma alternativa à Língua Portuguesa escrita, 
para crianças com perturbações do espetro do 
autismo, crianças com dificuldades intelectuais e 
desenvolvimentais com problemas na leitura, ou 
crianças que ainda não sabem ler. A legendagem de 
uma história com recurso a símbolos pictográficos 
permite, portanto, o acesso à literatura das crianças 
com problemas ao nível da comunicação.

Áudio
Quando um livro inclui uma versão áudio, 

torna-se acessível às crianças cegas, com baixa 
visão, com dificuldades na leitura e/ou em fase de 
alfabetização. Para a elaboração desta versão, deve 
ter-se em conta algumas regras, nomeadamente: 
a) A pessoa que está a falar deve articular bem as 
palavras; b) O som deve ter um bom volume, nem 
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muito alto, nem muito baixo; c) O som deve ter 
qualidade, sem interferências ou ruído de fundo; 
d) A pessoa que está a falar deve falar devagar; e) 
Deve falar uma pessoa de cada vez; f) Sempre que 
possível, as vozes devem estar de acordo com o 
personagem (Inclusion Europe aisbl, �018).

Adaptação do Conto Infantil “Jonas e os 
Ouvidos Mágicos”, de Alice Inácio, para Versões 
Acessíveis

De seguida, apresentam-se as etapas do 
processo de adaptação do conto para diferentes 
versões acessíveis.

Apresentação do projeto e pedido de 
colaboração

Este projeto começou por ser apresentado à 
autora da obra, que me deu o consentimento para 
que as versões adaptadas fossem publicadas 
no portal da DRE. [Embora seja permitido a 
reprodução de uma obra de autor para um formato 
acessível, para benefício de uma pessoa com 
incapacidade, conforme o art. �.º do Tratado 
de Marraquexe, a sua divulgação mais alargada 
carece de autorização expressa do autor da obra 
original.] Seguidamente, o projeto foi apresentado 
à Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas 
(DAAT), da Direção Regional de Educação / 

Secretaria Regional de Educação, que aprovou o 
projeto, disponibilizando-se para fazer a revisão 
das versões acessíveis e responsabilizando-se 
pela impressão dos livros em Braille e Relevo e a 
Negro Ampliado. Após a aprovação da criação e 
publicação do livro digital, e com vista à adaptação 
deste conto para um maior número possível 
de diferentes versões acessíveis, foi pedida a 
colaboração a diversos intervenientes.

Adaptação para Formatos Acessíveis
Áudio
Esta versão foi feita com a colaboração de 

alguns alunos da Ecola Básica do 1.º Ciclo com 
Pré-Escolar da Lombada - Ponta do Sol, que 
interpretaram as vozes das crianças que são 
personagens da história. Esta versão teve em 
conta as “Regras Europeias para fazer informação 
fácil de ler e de perceber”, nomeadamente as 
regras para a informação áudio, que constam da 
brochura “Informação para Todos”, disponível no 
portal http://easy-to-read.eu/     

Versão Língua Gestual Portuguesa (LGP)
Esta versão foi feita pelo Centro de Recursos 

Eleutério Aguiar, a partir da versão áudio 
anteriormente referida. A tradução para LGP foi 
feita por uma intérprete e a montagem final do 
vídeo integrou três elementos de informação 
com apresentação sincronizada: a interpretação 
gestual, o ficheiro áudio da história e a digitalização 
das páginas da obra original. 

Versão Símbolos Pictográficos
Para a recriação da história com os símbolos 

pictográficos, foi utilizado o processador de 
distribuição livre AraWord, um software que permite 
a escrita simultânea de texto e pictogramas. Durante 
o processo de revisão, foi necessário recorrer ao 
portal ARASAAC (em http://www.arasaac.org), 
descarregar alguns símbolos, introduzi-los no 
AraWord e atribuir uma diferente categoria, para 
mudança da respetiva cor da Chave de Fitzgerald.

Versão Leitura Fácil/Leitura Simplificada
Esta versão foi, inicialmente, pensada para ser 

uma versão de Leitura Fácil, seguindo as “Regras 
Europeias para fazer informação fácil de ler e Capa da obra original “Jonas e os Ouvidos Mágicos”
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de perceber” (disponível no portal http://easy-to-
read.eu), incluindo as regras para utilização do 
respetivo logótipo europeu. Por limitação do tempo 
disponível para a concretização deste projeto, 
não foi possível concluir o processo de validação 
segundo as normas europeias e as orientações da 
DAAT. Por sugestão desta, optamos por apresentá-
-lo segundo uma versão simplificada. 

Versão Braille e Relevo
Esta adaptação foi feita pela DAAT e incluiu a 

impressão a braille da história, onde foi utilizado 
um programa de escrita e uma impressora braille. 
Nesta versão, foram incluídas quatro imagens 
táteis (desenhos em relevo/texturas), após a 
simplificação gráfica de algumas ilustrações da 
obra original. 

Versão a Negro Ampliado
Esta adaptação, a cargo da DAAT, consistiu 

na formatação de todo o texto do conto infantil 

com uma fonte ampliada: tipo de letra Verdana, 
tamanho 18.  Foi aplicado um espaçamento 
de 1.8� pontos entre linhas e de 1 ponto entre 
carateres. À semelhança da versão em Braille e 
Relevo, foram introduzidas quatro imagens com 
simplificação gráfica. Todo o texto e imagens foram 
apresentados a negro, num fundo branco. 

Adaptação da Obra para Texto Dramático
Este recurso educativo foi criado a partir de uma 

sugestão da DAAT. Assim, pedi colaboração ao ator 
e encenador madeirense Xavier Miguel, que fez 
a adaptação do conto para texto dramático. Este 
recurso permitirá que a obra seja trabalhada, ao 
nível da leitura e/ou da representação, permitindo 
uma melhor compreensão do texto pelos alunos, 
com ou sem NEE.

Revisão das Versões Acessíveis e 
composição do eBook

As versões Símbolos Pictográficos, Leitura 

Aspeto do vídeo em LGP

Adaptação do título da obra para SPC
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Simplifica e Áudio foram revistas pela DAAT, que 
prontamente assinalou os erros a corrigir e propôs 
algumas sugestões de melhoria das diferentes 
versões. Quando todas as versões estavam 
concluídas, fiz uma compilação no programa 
InDesign, com a seguinte ordem de apresentação: 
capa / ficha técnica do livro original / ficha técnica 
das versões adaptadas (incluindo ficheiro áudio 
da leitura da mesma) / Nota introdutória (incluindo 
ficheiro áudio da leitura da mesma) / Índice (com 
hiperligação para as diferentes versões) / Versão 
Áudio e LGP / Versão Símbolos Pictográficos; 
Versão Leitura Simplificada (incluindo ficheiro áudio 
da leitura da mesma) / Versão Negro Ampliado; 
Adaptação para texto dramático.

Publicação do ebook e dos livros impressos
O ebook criado foi editado pela DRE e encontra-

-se em fase de publicação. Os livros impressos na 
versão Braille e Relevo e Negro Ampliado foram 
devolvidos à DAAT e estão agora disponíveis para 
todos os alunos e docentes da Região Autónoma 
da Madeira, podendo ser requisitados através do 
endereço daat.dre@madeira.gov.pt.

Resultados
Deste projeto resultou a criação de: 1) um livro 

em formato digital (ePUB e PDF) que reúne: 1.1) as 
versões em formatos acessíveis (LGP; Símbolos 
Pictográficos; Áudio; Leitura Simplificada, com 
ficheiro áudio; Negro Ampliado); 2) uma adaptação 
para Texto Dramático; �) dois livros impressos: um 
em Braille e Alto Relevo e um a Negro Ampliado.

Conclusão
Numa escola que se quer inclusiva, o acesso à 

literatura infantil é um direito de todas as crianças, 

incluindo dos alunos com dificuldade sensorial, 
intelectual e/ou desenvolvimental. Numa biblioteca 
digital inclusiva que se queria enriquecida, este 
projeto de intervenção veio contribuir para a 
ampliação do leque de histórias infantis disponíveis 
no portal da Direção Regional de Educação, da 
Região Autónoma da Madeira. Resultante de um 
trabalho colaborativo que envolveu o contributo 
de diversos intervenientes, a adaptação do conto 
infantil “Jonas e os Ouvidos Mágicos” para formatos 
acessíveis culminou na criação de um livro digital, 
bem como na publicação de dois livros impressos. 
Estes livros adaptados são mais um recurso 
educativo que as escolas têm agora ao seu dispor 
para trabalhar com todos os alunos, incluindo as 
crianças com NEE, e pretende ser um contributo 
para o desenvolvimento da literacia de um maior 
número de crianças, no contexto de uma educação 
que se pretende que seja verdadeiramente 
inclusiva.
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Imagens simplificadas incluídas nas versões em Braille e Negro Ampliado


