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Voz Que Transforma

Título resumo
Resumo
O projeto “Voz Que Transforma” surgiu devido a escassez de obras literárias em áudio e pelo sistema braille para os
alunos com deficiência visual inseridos no ensino regular. Infelizmente ainda há poucos materiais acessíveis,
desfavorecendo o processo educacional e o acompanhamento do processo de ensino aprendizagem dos alunos. Sendo
assim, o projeto é voltado para a produção de audiobooks, acessos à leitura em áudio e disseminação dos acervos
bibliográficos para E. E. Prof. Cid de Oliveira Leite cujos docentes e discentes necessitam de tal material. O acesso do
livro em áudio proporciona uma efetiva participação dos usuários no ensino regular, e o desenvolvimento de suas
potencialidade

Objetivo Geral
Objetivo Específico
Problema Solucionado
No ano de 2010 tivemos a concessão de investimento social da Fundação do Banco do Brasil, ao projeto Voz que
Transforma: Locução como forma de humanização e profissionalização de deficientes visuais. Este projeto incluiu
despesas com a aquisição de equipamentos, revestimentos, estruturas em madeiras e mobiliário para adaptação do estúdio
para oferecer cursos de capacitação profissional de locução e interpretação, com o objetivo de ampliar as possibilidades de
ingresso e permanência no mercado de trabalho, como forma de inclusão dos deficientes visuais no uso de novas
tecnologias e o acesso a cultura por meio de maior acervo de obras em áudio. Atualmente o Projeto Voz que Transforma,
realiza duas frentes de atendimentos:WEB Rádio - Onde os usuários participam de programas Ao vivo trabalhando a
locução enfocando a fala, dicção, entonação de voz, postura diante do microfone, aquecimento vocal, conversação fluente
e Gravação de obras literárias realizada pelo doadores de voz. O atendimento de crianças, adolescentes e adultos
deficientes visuais, no Brasil, tem sido realizado por pouquíssimas organizações que encontram grandes dificuldades para
seu bom desempenho.

Descrição
A tecnologia visa colaborar com a educação integral, através da gravação de áudio livros, um dos recursos, entre outros,
acessíveis para deficientes visuais. Os deficientes visuais participaram de atividades de gravação com textos narrativos e
descritivos, trabalhando a locução, enfocando a fala, dicção, entonação de voz, postura diante do microfone, aquecimento
vocal, conversação fluente. Foram desenvolvidos oito programas durante a semana, entre eles ADEVIRP Esportiva,
Manhã no Estúdio, Show da Tarde, Planeta Sustentável entre outros, sendo estas atividades o suporte inicial para
preparação dos alunos para a gravação dos áudio livros. Nestas os usuários trabalham noticias, artigos, poesias, histórias,
memorização de textos, contos e expressam suas opiniões no rádio trabalhando também o respeito ao próximo. Tanto a
preparação quanto a gravação dos áudio livros são organizadas respeitando a faixa etária e nível de escolaridade de cada
grupo, composto de forma mista envolvendo meninos e meninas e número de participantes variável, de acordo com as
necessidades da faixa etária e disponibilidade de horários dos alunos. Os grupos de faixa etária entre 6 e 9 anos são
compostos de no máximo 3 alunos e são gravadas obras de caráter lúdico, em encontros semanais de 40 minutos. A partir
de 10 anos, as gravações acontecem individualmente, com auxílio do técnico responsável, e as obras produzidas são
escolhidas em parceria com os professores do ensino regular, professores da instituição e coordenadora da biblioteca da
ADEVIRP. Cada gravação de áudio livro com cerca de 120 páginas dura em média quatro semanas, e posteriormente é
realizada a edição do material bruto produzido, que também se estende por aproximadamente um mês e meio. Somente a
partir desta finalização, seguem as etapas de divulgação interna na própria instituição e distribuição na escola parceira.

Recursos Necessários
Estúdio de gravação de obras literárias, voluntários doadores de vozes, professores de locução, profissional de edição em
áudio e aquisição de CD para gravação dos livros.

Resultados Alcançados
Mais de 50 crianças e jovens foram beneficiados com o acesso as obras literárias e didáticas gravadas em áudio,
totalizando desde o início do projeto 73 audiobooks. O Projeto despertou em todos um “encantamento” pela leitura e
atividades de gravação, com desdobramentos pedagógicos e culturais desenvolvidos na Biblioteca e Sala de Recursos, fato

que contribuiu com 20% de aumento da frequência dos alunos ao projeto, maior desempenho nas disciplinas pedagógicas
do ensino regular e melhora do comportamento em sala de aula, o que vem contribuindo muito para o processo de
socialização dos deficientes visuais. Relação de livros entregues a biblioteca: A Mão Misteriosa; A Princesa Que Enganou
A Morte;A Vaca Voadora; Açúcar Amargo; Adélia Cozinheira;Ana Terra;Anjo Da Morte; Apostila De Filosofia 1º Ano
Módulos 1 a 8; Apostila De Matemática 1º Ano Módulos 1 a 9; As Mãos De Meu Filho;As Voltas Do Meu
Coração;Bento Bentinho;Campanha Da Fraternidade;Carrasco De Goleiros;Chiquinha Gonzaga ; Compreensão Humana
E Ajuda Ao Outro; Crescer É Perigoso; De Volta á Vida;Desvendando A Poesia;Dona Baratinha;É Hora Do
Desconto;Elvis Em Versos;Em Busca de Uma Educação Para a Fraternidade;Entre Pedras, Girassóis E Poesia Estrelas
No Mar;Etiquetas Cotidianas;Fiz O Que Pude;Gente De Estimação;Gotas De Orvalho;Histórias Da Avó, Ilusões;João
Bobo;Lá Vem O Circo;Laços De Familia;Longe É Um Lugar Que Não Existe;Meninos Sem Pátria;Mestre Gil de Ham;Na
Colméia Do Inferno;Não Se Esqueça Da Rosa;O Destino De Perseu;O Homem Que Não Teimava;O Menino E O
Mistério Do Arco-Iris;O Morro Dos Ventos Uivantes;O Poeta E O Cavaleiro;O Sertão Vai Virar Mar;O Tesouro Da
Montanha De Pedra;O Vampiro Que Descobriu O Brasil;Obrigado Por Você Existir;Os Assassinatos Da Rua Morgue;Os
Espantalhos Pai Contra Mãe; Pé De Pilão;Pedagogia Salesiana de Dom Bosco parte 1 a 4; Pode Me Beijar Se
Quiser;Primeira Antologia - Frutos da Terra Roda De Letrinhas De A á Z;Sangue Na Raia;Seja Lider De Si Mesmo;Soco
No Esômago; Solte Os Cachorros ;Tráfico De Anjos;Um Cinturão;Um Conto De Natal Uma Luz No Fim Do
Túnel;Vencer Ou Vencer;Zumbi Dos Palmares entre outros
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