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Simpósio: 27 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO MUNDIAL 
 
RESUMO: O mundo está passando por grandes mudanças desde a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948), no sentido de garantir a integridade física e moral das pessoas ao 
redor do mundo. Entre os principais princípios descritos nesta Declaração, está reproduzida a 
prerrogativa de que todas as pessoas nascem iguais em dignidade e direitos, além de possuírem 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição (DUDH, 1948). O primeiro 
passo para garantir a preservação desses direitos é assegurar o acesso de todos à educação, pois 
a mudança de uma sociedade só é possível de ser construída a partir do conhecimento adquirido. 
Todavia, para promover uma educação universal, é necessário que o ensino seja 
verdadeiramente inclusivo. O princípio da inclusão é agregar todas as pessoas ao mesmo 
ambiente, de forma homogênea e sem discriminar os participantes do grupo por suas diferenças 
e/ou limitações. Porém, a sociedade ainda se encontra estagnada em uma fase de integração, 
em que os diferentes são inseridos no grupo de estudos, mas não estão realmente incluídos, uma 
vez que, não compartilhando da mesma linguagem e necessitando de uma adaptação individual, 
se tornam segregados e isolados, prejudicando a participação e a interação com este grupo. 
Através de pesquisa bibliográfica acerca da construção da linguagem, por meio de estudos como 
o de Lev S. Vygotsky e a semiótica de Charles S. Peirce, foi possível verificar que a maior 
dificuldade existente no processamento da informação se encontra na abstração da linguagem 
escrita. Nosso alfabeto é formado por símbolos que simbolizam os sons das palavras e não o 
objeto. Esse distanciamento da imagem já instituída na mente dos alunos pela observação do 
objeto real, transforma este processo de significação para a construção do aprendizado muito 
mais complexo, dificultando a compreensão, principalmente das pessoas que possuem 
limitações. A linguagem visual já vem sendo utilizada constantemente em tecnologias assistivas 
para pessoas com deficiência e em sistemas de comunicação multilíngue como o International 
System of Typographic Picture Education - Isotype (símbolos gráficos representativos 
utilizados em sinalização), simplificando consideravelmente a transmissão de informações. No 
entanto, a utilização desta linguagem no ensino limita-se à alfabetização infantil e, aos poucos, 
a comunicação se torna definida majoritariamente pela linguagem escrita, empregando imagens 
apenas quando a adaptação particular é necessária. A expansão do uso da linguagem visual 
aplicada aos materiais didáticos impressos e digitais através de iconogramas, miniaturas, 
ilustrações e imagens bi e tridimensionais, se mostra um auxiliar na simplificação dessa 
informação, aproximando-a da realidade já conhecida pelos alunos e, desta forma, contribuindo 
com a inclusão e a interação destes que ainda se encontram distanciados do grupo. 
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