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DEFICIÊNCIAS 
 

“Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, 
aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em 
que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. 
Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. 
Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, 
de miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e 
pequenas dores. 
Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um 
amigo, ou apelo de um irmão. Pois está sempre apressado 
para o trabalho e querer garantir seus tostões no fim do mês. 
Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde 
por trás da máscara da hipocrisia. 
Paralítico é quem não consegue andar na direção daquelas que 
precisam de sua ajuda. 
Diabético é quem não consegue ser doce. 
Anão é que não sabe deixar o amor crescer. E, finalmente, a 
pior das deficiências é ser miserável, pois: 
Miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus”. 

Mário Quintana 
(QUINTANA, 2010, não paginado) 

 
 



RESUMO 
 
MATOZINHOS, Camila Ribeiro de. O ensino de verminoses para alunos cegos 
do ensino fundamental com a utilização de materiais didáticos tridimensionais. 
2017. 149 f. Defesa (Mestrado) – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), 
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Ouro Preto-MG, 2017. 
 
Neste trabalho, objetivou-se analisar as implicações do uso didático de materiais 
tridimensionais no ensino de Ciências sobre o conteúdo de verminoses para alunos 
com deficiência visual. Abordaram-se as parasitoses ascaridíase (lombriga), teníase 
(solitária) e esquistossomose (barriga d’água), que fazem parte do currículo do 
ensino de Ciências no ensino fundamental final, além de serem as principais 
doenças abordadas nos livros didáticos do 8º ano. Dividiu-se a pesquisa em quatro 
etapas: i) construção do material; ii) avaliação do material; iii) aplicação do material; 
e iv) análise de dados. Em relação ao material produzido, confeccionaram-se os 
vermes em tecido, apresentando diferentes texturas, para facilitar a diferenciação 
dos modelos, previamente testados por um deficiente visual, professor de uma 
instituição escolar. O processo de validação foi um marco fundamental, pois o 
professor verificou, cuidadosamente, a aplicabilidade dos modelos e sugeriu como 
esses poderiam ser trabalhados. Construíram-se em dois tamanhos, uma próxima 
do tamanho natural e outra maior, com o intuito principal de proporcionar aos alunos 
o conhecimento do formato dos vermes. Optou-se por três modelos de cada 
morfologia dos vermes, que variam em suas fases. Apenas os ovos da tênia 
possuem mais unidades, sendo um total de dezoito. Além dos materiais didáticos 
tridimensionais, construiu-se um manual sobre as verminoses abordadas, que visou 
proporcionar orientações simples e claras ao professor, sobre o manuseio e a 
aplicação dos materiais desenvolvidos. No manual, há informações sobre as 
doenças supracitadas, no que se refere à descrição da morfologia do verme e ao 
modo como esse material pode ser utilizado durante as aulas pelo professor. 
Aplicaram-se os modelos em aulas de Ciências para alunos com deficiência visual 
do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola especial de Belo Horizonte, MG. 
Adotou-se a abordagem metodológica qualitativa interpretativa, pois consideramos 
as impressões dos participantes perante os materiais didáticos tridimensionais. 
Inicialmente, discutiram-se as concepções da professora acerca do trabalho com o 
deficiente visual, entre educação especial e inclusão, a partir dos dados da primeira 
entrevista, percebemos a dificuldade de lidar com a diferença e com intuito de sanar 
isso a docente utiliza de diversas metodologias, visto que ela possui uma carência 
em sua formação continuada. Em seguida, observaram-se as filmagens dos 
momentos da sala de aula e o uso do material tridimensional, e notamos como a 
docente transgrediu a abordagem do conteúdo e despertou o interesse dos alunos 
com os materiais. Por fim, discutiram-se as impressões da professora e dos alunos, 
a partir do resultado das entrevistas finais, em que a professora explicou a mudança 
da sequência de aplicação e os alunos demonstraram nunca ter imaginado os 
vermes daquela forma. Concluiu-se que o material contribuiu para o processo de 
ensino-aprendizagem, porque tornou concreto o ensino do conceito abstrato de 
verme. O estudo criou margens para outros docentes investirem nesse tipo de 
recurso didático, não apenas para deficientes visuais, mas para outros perfis de 
alunos. 
Palavras-chave: Doenças parasitárias. Educação inclusiva. Deficiência visual. Tato. 
Educação especial. 



ABSTRACT 
 

In this work, the aim was to analyze the implications of using three-dimensional 

materials in teaching Science on the content of verminoses for students with visual 

impairment. It regarded ascaridiasis (lombriga), teniasis (solitary) and 

schistosomiasis (watercress), which are part of the curriculum of science teaching in 

the final elementary school and are the main diseases addressed in the 8th year 

textbooks. The research was divided into four stages: i) constructing the material; ii) 

evaluating the material; iii) applicating the material; and iv) data analysis. The worms 

were made in fabric, presenting different textures, to facilitate distinguishing it, 

previously tested by a visual deficient, teacher at a school. The validation process 

was a fundamental landmark, because the teacher carefully checked the models’ 

applicability and suggested how they could be worked out. It was constructed in two 

sizes, one close to natural size and one larger, with the main purpose of providing 

students with knowledge on the worms' shape. It was selected three models of each 

morphology of the worms, which vary in their phases. Only the tapeworm eggs have 

more units, being a total of eighteen. In addition to the three-dimensional didactic 

materials, a manual on the verminoses was constructed, seeking for providing simple 

and clear orientations to the teacher, about the handling and the application of the 

materials developed. In the manual, there is information about the above mentioned 

diseases, regarding worms' morphological description and how this material can be 

used during classes by the teacher. The models were applied in Science classes for 

students with visual impairment of the 8th year of elementary school, at a special 

school in Belo Horizonte city, Minas Gerais state. It was adopted a qualitative 

interpretive methodological approach, since one considers the impressions of the 

participants before the three-dimensional didactic materials. Initially, it was discussed 

the teacher's conceptions about working with the visually impaired, between special 

education and inclusion, from the data of the first interview. Difficulty of dealing with 

the difference and in order to remedy this was realized. The teacher used several 

methodologies, since it has a lack in its continuing education. Next, it was observed 

filming classroom's moments and the use three-dimensional material, and one 

noticed how the teacher transgressed the content approach and aroused students' 

interest in the materials. Finally, the impressions of the teacher and the students 

were discussed, based on the results of the final interviews, in which the teacher 

explained the change in the application sequence and the students showed they had 

never imagined the worms in that way. It was concluded that the material contributed 

to the teaching-learning process, because it turned concrete the process of teaching 

the abstract concept of a worm. The study opened a way for other teachers to invest 

in this type of didactic resource, not just for the visually impaired, but for other 

student profiles. 

Keywords: Parasitic diseases. Inclusive education. Visual impairment. Tact. Special 
education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O foco deste estudo é o ensino do conteúdo de verminoses para alunos com 

deficiência visual do 8º ano do ensino fundamental, por meio da utilização de 

materiais didáticos tridimensionais (MDT).  

Meu1 interesse pela educação especial 2de deficientes visuais surgiu durante 

a graduação em Ciências Biológicas, na Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, quando realizei o estágio supervisionado em uma escola de educação 

especial, no município de Belo Horizonte. Pude acompanhar as aulas dos alunos 

com deficiência visual e observei que o principal modelo de aula utilizado era a 

expositiva, com exemplos orais para tentar aproximar o conteúdo ao cotidiano dos 

alunos, além de procurar favorecer a imaginação e a abstração. 

Enquanto estive nessa escola, elaborei minha monografia, intitulada 

“Utilização de materiais didáticos para o ensino de conteúdos de ecologia para 

alunos cegos” (MATOZINHOS, 2013). Ela foi realizada em função de identificar as 

dificuldades de compreensão dos alunos quanto aos conteúdos mais complexos, em 

especial a Ecologia. 

Após a graduação, adentrei no Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, 

da Universidade Federal de Ouro Preto, inspirada pela experiência naquela escola 

especial. Dei continuidade ao processo de buscar atender tanto aos estudantes com 

deficiência visual quanto aos videntes no processo de ensino-aprendizagem, com 

base no uso de materiais didáticos tridimensionais,3 porém agora com o enfoque no 

conteúdo das doenças parasitárias, particularmente as verminoses. 

Escolhi o tema “doenças parasitárias” por causa da sua importância no 

contexto da saúde pública e por ser comum em todo o mundo (BRASIL, 2005). 

Carvalho et al. (2002) e Ferreira et al. (2006) mencionam que existem poucos 

trabalhos e informações acerca da prevalência de parasitoses intestinais e que, 

quando esses existem, são fragmentados, desatualizados e baseados em técnicas 

                                            
 

1
 Optou-se por utilizar a primeira pessoa do singular (“eu”) na Introdução e na Conclusão e a 

terceira pessoa do singular (“observa-se”, por exemplo) e do plural (“observam-se”, por exemplo) no 
Resumo, no Abstract e nos capítulos. 
2
 Cabe salientar que “educação especial” não é sinônima de “educação inclusiva”, como se discutirá 

mais adiante. 
3
 Ao longo do texto, alterna-se “materiais didáticos tridimensionais” com “modelo”, “produto”, “material 

didático”. 
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parasitológicas não coincidentes, impedindo a comparação de dados (CARVALHO 

et al., 2002). As crianças são as mais acometidas por doenças devido a vários 

fatores, como os descritos por Nascimento et al. (2013), dentre eles hábitos de 

higiene precários e ausência de imunidade efetiva, afetando até mesmo o 

rendimento escolar. 

Devido à importância desse tema, abordarei as seguintes verminoses: 

ascaridíase (lombriga), teníase (solitária) e esquistossomose (barriga d’água), que 

são as principais doenças referidas nos livros didáticos do ensino fundamental. O 

enfoque em determinada doença varia de acordo com a região e a incidência de 

casos registrados, como apontado por Castro e Madeira (2013), e a educação surge 

com o intuito de servir como uma medida profilática dessas verminoses. Ademais, 

segundo Rocha et al. (2000), Carvalho et al. (2002), Brasil (2005) e Orlandini e 

Matsumoto (2008), essas doenças apresentam maior ocorrência no país.  

Na perspectiva pedagógica, o estudo dessas doenças é recomendado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCNs). As doenças, além 

dos conteúdos de Ciências, podem ser abordadas no tema transversal “saúde”,4 no 

qual é descrito que “os nomes de doenças, seus agentes e sintomas são conteúdos 

desenvolvidos em temas de trabalhos significativos para os estudantes” (BRASIL, 

1998, p. 46). Um dos exemplos relacionados a essa proposta dos PCNs seriam as 

doenças causadas por vermes, que devem ser exploradas no ensino fundamental. 

Em relação ao Conteúdo Básico Comum5 (CBC) de Minas Gerais (2006b), essas 

doenças são abordadas no eixo temático II, “corpo humano e saúde”, tópico 18, “as 

doenças infecciosas e parasitárias”, com a proposta de apresentar as bactérias, os 

protozoários, os vermes e suas respectivas doenças.  

Ao longo deste trabalho, enfoquei a morfologia dos vermes, a partir da qual 

explorei as seguintes questões: 

                                            
 

4 “O tema transversal Saúde aborda as relações entre os problemas de saúde e fatores econômicos, 

políticos, sociais e históricos. Tais problemas acarretam discussões sobre responsabilidades 
humanas voltadas ao bem-estar comum e condições e objetivos da saúde, que para serem 
trabalhados necessitam da cooperação da área de Ciências, mas nela não se esgotam” (BRASIL, 
1998, p. 46). 
5 “Este documento apresenta a proposta de currículo de Ciências para o Ensino Fundamental - 

segmento de 6ª a 9ª série, elaborada a partir de discussões feitas pelos GDPs – Grupos de 
Desenvolvimento Profissional – e consultores da área, no Projeto Escola Referência” (MINAS 
GERAIS, 2001b, p. 11). 
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i) é possível visualizar as etapas do ciclo de vida com a montagem dos 

modelos;  

ii) a transmissão permite identificar a forma infectante da verminose; e  

iii) a profilaxia relaciona-se ao modelo que será combatido e as atitudes que 

devem ser tomadas para evitar a contaminação da doença, reafirmando a 

proposta dos PCNs.  

 

Os PCNs voltados para o ensino fundamental apontam que esse conteúdo 

pode ser aplicado tanto no terceiro quanto para no quarto ciclo, sendo selecionado o 

8º ano por sugestão da instituição.  

Estudos defedem que o processo mesmo de aprender sobre as parasitoses 

constitui um modelo de atuação no controle das doenças (CONCEIÇÃO; 

NOGUEIRA, 2012). Um dos objetivos elencados pelos PCNs, referente ao ensino 

fundamental, descreve que os alunos devem ser capazes de “saber utilizar 

diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos6 para adquirir e construir 

conhecimentos” (BRASIL, 1998, p. 8), caracterizando a influência positiva que o 

material tridimensional pode gerar no aprendizado dos estudantes.  

Como definido em orientação e aconselhado pela escola, o público-alvo da 

pesquisa foram alunos com deficiência visual, do 8º ano do ensino fundamental de 

uma escola de educação especial de Belo Horizonte, da rede pública do Estado de 

Minas Gerais. 

Segundo a literatura, existe defasagem nos estudos e nas publicações no 

Brasil, na área da educação especial, a “respeito do tato, sua implicação na 

educação, na orientação e mobilidade ou na vida social dos portadores de limitação 

visual, em geral”, (LIMA; SILVA, 2000, p. 2). Quanto aos programas de pós-

graduação, também há poucas produções científicas nesse sentido (MARQUES et 

al., 2008). O papel da educação especial no âmbito escolar seria oferecer suporte às 

escolas regulares, para que atendessem aos alunos e garantissem seu melhor 

aproveitamento acadêmico, com teorias e práticas dos conteúdos de forma 

diferenciada (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007). 

                                            
 

6
 Apesar de os modelos desenvolvidos não serem um tipo de recurso tecnológico, considera-se que 

os materiais tornam o conhecimento científico algo mais prático e acessível. 
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Não é difícil notar, pois, a relevância do desenvolvimento de materiais 

didáticos tridimensionais para o referido público-alvo. Fiscarelli (2007, p.1) alega que 

o material didático “torna o processo de ensino aprendizagem mais concreto, menos 

verbalístico, mais eficaz e eficiente”. Orlando et al. (2009) reforçam a importância do 

material didático, relatando que  

 

modelos biológicos como estruturas tridimensionais ou semi-planas (alto 
relevo) e coloridas são utilizadas como facilitadoras do aprendizado, 
complementando o conteúdo escrito e as figuras planas e, muitas vezes, 
descoloridas dos livros-texto (ORLANDO et al., 2009, p. A2). 

 

Na construção do material, levei em consideração os critérios estabelecidos 

por Cerqueira e Ferreira (2000) para alcançar a eficiência desejada: i) tamanho; ii) 

significação tátil; iii) aceitação; iv) estimulação visual; v) fidelidade; vi) facilidade de 

manuseio; vii) resistência; e viii) segurança. 

Diante da escassez da produção de materiais, o estudo teve como problema 

central a seguinte questão: como os materiais didáticos tridimensionais podem 

contribuir para o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo de 

verminoses para alunos com deficiência visual do 8º ano do ensino 

fundamental? 

Essa pergunta foi gerada a partir de um incômodo que senti durante as aulas 

de Ciências numa escola especial, pela defasagem de aulas práticas ou 

diferenciadas que estimulassem os alunos. Ao aplicar um produto desenvolvido por 

mim durante a graduação, pude perceber que eu tinha capacidade de produzir 

outros modelos que favorecessem a lida com alunos cegos. Verifiquei o quanto as 

doenças parasitárias eram negligenciadas no país e até mesmo no mundo, daí a 

preocupação de fornecer, por meio da disciplina de Ciências, aulas que 

estimulassem a conscientização e, como consequência, promovessem a prevenção 

das verminoses. A idade do período escolar atendido é acometida pelas verminoses, 

atrapalhando no desenvolvimento escolar, que já é comprometido por serem 

deficientes visuais. 

Meu objetivo geral foi analisar as implicações do uso didático de materiais 

tridimensionais no ensino de Ciências, no conteúdo de verminoses, com alunos com 

deficiência visual. A fim de alcançar o objetivo central, formulei objetivos específicos: 
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i. produzir materiais didáticos tridimensionais sobre verminoses; 

ii. desenvolver um manual para o uso do material em aulas de Ciências sobre 

verminoses; 

iii. identificar e analisar as estratégias de uso do material pelo professor; e 

iv. identificar e analisar as impressões do professor e dos alunos sobre o uso dos 

materiais. 

 

Além desta Introdução, redigi três capítulos e a Conclusão, organizados da 

seguinte maneira. 

No Capítulo 1, apresentei o referencial teórico, dividido em três partes. 

Na primeira parte, discuti o ensino de Ciências e verminoses, na perspectiva 

dos PCNs (BRASIL, 1998) e da proposta curricular do Estado de Minas Gerais, o 

CBC (MINAS GERAIS, 2006b); e reportei os resultados de buscas feitas no banco 

de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), sobre utilização de materiais didáticos, em especial os relativos às 

verminoses, e sobre ensino de Ciências para deficientes visuais. 

Na segunda parte, comentei a educação especial e a inclusão, considerando 

a história da educação especial no Brasil. Para tanto, recorri às discussões de, 

sobretudo, Domingues e Domingues (2009), Mantoan (2001a, 2001b), Moreira 

(2014), Franco e Dias (2007), Glat, Pletsch e Fontes (2007), Meletti e Bueno (2010). 

Incluí a questão do progresso da educação inclusiva, explanado por Glat e 

Fernandes (2005), Rodrigues (2006) e Mantoan (2015). Esses mesmos autores 

refletem também sobre a influência que os conceitos de normalização e integração 

promovem até os dias atuais. Nesse contexto, retomei o debate sobre a Política 

Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva (BRASIL, 

2007), e sobre a importância da Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) para a 

educação. Julguei relevante caracterizar a educação especial e o respaldo que a 

educação inclusiva recebe da Lei Brasileira de Inclusão, Lei n° 13.146/2015 

(BRASIL, 2015), que assegura e promove os direitos das pessoas com deficiência; e 

do Plano Nacional da Educação, que integra, na meta 4, o enfoque da educação 

especial. 

Na terceira e última parte, refleti sobre a deficiência visual na perspectiva da 

inclusão, apresentando os marcos históricos que envolvem pesquisas sobre os 
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deficientes visuais levadas a cabo por Franco e Dias (2005) e Pereira (2008, 2009). 

Incorporei a explanação sobre o sistema braile feita por Gil (2000) e Jannuzzi (2006) 

e defesa da inclusão do deficiente visual no âmbito escolar por Jannuzzi (2006) e 

Fernandes (2011). Pus em relevo a importância dos materiais didáticos no ensino 

para deficientes visuais, que consta do Decreto n° 7.611 de 2011 (BRASIL, 2011) e 

comentei os resultados da busca de trabalhos completos nos anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) correspondentes aos 

anos de 2007 a 2015, destinada a publicações relacionadas à produção de materiais 

didáticos para deficientes visuais no ensino de verminoses. 

No Capítulo 2, tracei a metodologia desenvolvida ao longo da pesquisa. 

Evidenciei o tipo de abordagem metodológica, sendo essa uma pesquisa qualitativa 

interpretativista, baseada em entrevistas semiestruturadas e observação de aulas. 

Descrevi como se deu o contato com a escola, que se trata de uma instituição de 

educação especial e atende às pessoas com deficiência visual, e especificamente o 

contato com a docente, em termos de formação e experiência na área de ensino. 

Apresentei uma síntese do processo da análise de dados, com as questões 

específicas que nortearam cada etapa da análise. 

No Capítulo 3, detalhei a construção dos produtos da pesquisa, os critérios 

seguidos para a confecção dos materiais didáticos sobre as verminoses e o manual 

de instruções, com as orientações e sugestões de aplicação dos modelos. Descrevi 

o processo de escolha dos tecidos e das dimensões dos modelos. Além disso, 

discuti o processo de validação dos materiais, que dependeu da avaliação solicitada 

a um professor da instituição, conforme a significação tátil e as ideias de aplicação, o 

que culminou em aproveitamento eficaz dos modelos. 

No Capítulo 4, desenvolvi a análise de dados, dividida em três etapas. 

Na primeira etapa, atentei-me para as concepções da professora acerca do 

trabalho com o deficiente visual, a partir dos dados da primeira entrevista, e dividi 

essa etapa em duas partes: i) discussão da primeira entrevista; e ii) observação da 

sala de aula sem o uso do material didático tridimensional.  

Na segunda etapa, abordei os momentos da sala de aula e o uso do material 

tridimensional, por meio das gravações de vídeo da aplicação do material e as notas 

de campo. Extraí os pontos-chave para análise de alguns tópicos: i) as interações 

dos alunos com o material tridimensional; ii) o trabalho da professora com os 
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materiais em suas aulas; iii) os conteúdos introduzidos utilizando os materiais 

tridimensionais; iv) os efeitos desse uso; e v) as estratégias utilizadas pelos alunos.  

Na terceira e última etapa, versei sobre o posicionamento da professora e dos 

alunos quanto aos materiais, levando em consideração o resultado das entrevistas 

finais. Analisei as impressões dos participantes quanto à prática das aulas com o 

uso dos modelos. Para isso, dividi a etapa em duas partes; i) entrevista com a 

docente; e ii)  entrevista com os alunos. 

Na Conclusão, retomei o objetivo da pesquisa e os fundamentos teóricos, 

para discutir as conclusões proporcionadas pela análise dos dados e, a partir delas, 

as prováveis influências teóricas e práticas do estudo, no que tange ao 

aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem de verminoses para alunos 

com deficiência visual no ensino fundamental. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresenta-se uma breve reflexão sobre: i) as dificuldades e a 

relevância do ensino de verminoses na disciplina de Ciências; ii) os desafios e as 

superações da educação especial e inclusiva ao longo da história da humanidade; e 

iii) a deficiência visual na perspectiva da educação inclusiva, apontando o histórico e 

as definições de deficiência visual, bem como os recursos didáticos que podem ser 

utilizados a fim de promover  o aperfeiçoamento do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

1.1 Ensino de Ciências e verminoses 

 

O ensino de Ciências tem provocado diversos debates e reflexões, sobretudo 

no campo da Educação, da Psicologia e das Ciências propriamente ditas 

(KRASILCHIK, 2005). Os estudiosos dessas áreas constroem teorias, respaldados 

em experiências e observações, que tendem encontrar fundamentos para entender 

o comportamento dos alunos e poder auxiliar as tarefas dos professores. 

Considerando esses aspectos, cabe referenciar os PCNs7 (BRASIL, 1998), 

em que são evidenciadas algumas dificuldades e possíveis soluções para o ensino-

aprendizagem dos conteúdos de Ciências no ensino fundamental. Algo que tem sido 

destacado é a forma como as teorias científicas são trabalhadas, visto que 

necessitam de grande abstração para que sejam compreendidas. Outro aspecto são 

os conteúdos estudados em blocos, sem que haja uma inter-relação entre eles, 

distanciando o conhecimento científico do cotidiano. Além disso, há uma difícil 

assimilação por parte dos estudantes sobre o conhecimento científico, pois os seus 

conhecimentos prévios são, muitas vezes, negligenciados. 

Fourez (2003) traz uma discussão que envolve a formação dos licenciados 

em Ciências, na qual há lacunas, pois os docentes costumam não ser capacitados 

                                            
 

7 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais são dirigidos aos educadores que têm 
como objetivo aprofundar a prática pedagógica de Ciências Naturais na escola fundamental, 
contribuindo para o planejamento de seu trabalho e para o projeto pedagógico da sua equipe escolar 
e do sistema de ensino do qual faz parte (BRASIL, 1998, p. 15). 
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para a realização de práticas, o que também dificulta a transposição do conteúdo 

pela falta de preparo e didática. Os professores frequentemente não conseguem 

exercer a interdisciplinaridade e aplicar as tecnologias existentes aos conteúdos 

ministrados. 

Outra dificuldade apresentada no ensino de Ciências, ainda com base em 

Fourez (2003), diz respeito a proporcionar aos estudantes uma compreensão do 

mundo que vivem a partir do estudo, dando sentido à disciplina e a própria vida. O 

estudante tende a decorar o conteúdo em vez de compreendê-lo, como é abordado 

nos PCNs (1998). Há uma controvérsia entre a quantidade de matéria ministrada e a 

qualidade de formação. O fato de o estudante não saber a sequência de 

funcionamento de determinados sistemas pode não comprometer sua formação, 

portanto nem tudo o que é ensinado é assimilado e transposto para o cotidiano. 

Em contrapartida, existem possíveis soluções para o ensino-aprendizagem de 

Ciências. Bertolini (2008) propõe levar em consideração o conhecimento prévio dos 

alunos e, a partir disso, ampliar e transformar o saber em um conhecimento 

científico. Outro método, também mencionado pela autora, é estimular a formulação 

de hipóteses e perguntas pelos alunos e, com base nisso, orientá-los a construir 

argumentos e defender hipóteses. Têm-se, por consequência, alunos ativos em seu 

próprio aprendizado, por meio de uma metodologia investigativa. 

Outro modo de ensino é aquele que o aluno realiza com prazer a atividade 

por meio do lúdico e, consequentemente, atinge o conhecimento: 

 

o lúdico, ferramenta importante na mediação do conhecimento, estimula a 
criança enquanto trabalha com material concreto, jogos, ou seja, tudo o que 
ela possa manusear, refletir e reorganizar; a aprendizagem acontece com 
mais facilidade e entusiasmo, pois ela aprende sem perceber, aprende 
brincando (MODESTO; RUBIO, 2014, p. 4). 

 

Essa é uma estratégia mencionada por Medeiros e Rodrigues (2012), pois o 

bem-estar estimula o aprendizado, despertando o interesse do aluno (BRASIL, 

1998). Os modelos didáticos podem ser outra solução para o ensino de Ciências, ao 

transformar o abstrato em estruturas concretas, como mediadores na construção dos 

modelos mentais (JUSTINA; FERLA, 2006). Apesar de possuir limitações, isso pode 

ser superado por meio do envolvimento do estudante na construção do seu próprio 

modelo. 
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Diante dos obstáculos e das possíveis soluções que envolvem o ensino- 

aprendizagem de Ciências, esta dissertação procura orientar-se na perspectiva do 

tema transversal “saúde”, que consta dos PCNs, como conteúdo essencial para os 

estudantes. Além disso, um dos objetivos dos PCNs é que os alunos tenham a 

capacidade de “[...] compreender a saúde pessoal, social e ambiental como bens 

individuais e coletivos que devem ser promovidos pela ação de diferentes agentes” 

(BRASIL, 1998, p.33). Esse documento, porém, não faz comentários sobre ciclo, 

transmissão, tratamento e prevenção das verminoses. 

Em relação ao CBC8 de Minas Gerais (2006b), doenças como ascaridíase, 

teníase e esquistossomose são abordadas implicitamente no eixo temático II, “Corpo 

humano e saúde”, tópico 18, “as doenças infecciosas e parasitárias”, como 

mencionado anteriormente. O CBC, no que se refere ao aprendizado, determina, 

como habilidades básicas, que os alunos saibam “[...] identificar as doenças 

humanas comuns veiculadas pela água, solo e ar; e relacionar os modos de evitar 

algumas doenças, como verminoses, protozooses e bacterianas com o saneamento 

ambiental” (MINAS GERAIS, 2006b, p. 60). Outro ponto levantado pelo CBC que 

reforça a temática da saúde e contribui para o desenvolvimento do trabalho é que 

 

o estudo deste tema é necessário e de grande importância, pois permitirá 
que os estudantes possam ser agentes transformadores da realidade em 
que vivem, na medida que conhecendo os ciclos e a forma como essas 
doenças são transmitidas, possam propor profilaxias e medidas preventivas 
(MINAS GERAIS, 2006b, p. 41, eixo temático II). 

 

Considerando a importância de associar o conteúdo com as situações que 

envolvem o cotidiano dos alunos, é possível inferir que, ao abordar as verminoses, a 

educação formal exerce um papel educativo fundamental, sobretudo quando se 

relacionam as medidas de tratamento e a prevenção (BOEIRA et al., 2009; 

CASTRO; MADEIRA, 2013). Estes autores, contudo, mostram que a importância 

desse papel não é atingida facilmente. É comum, por exemplo, que os docentes se 

                                            
 

8 O CBC apresenta a proposta de currículo de Ciências para o ensino fundamental (segmento de 6ª a 

9ª série) elaborada a partir de discussões feitas pelos Grupos de Desenvolvimento Profissional 
(GDPs) e consultores da área, no Projeto Escola Referência. Aspectos como o sentido, as razões da 
inclusão das Ciências da Natureza no currículo escolar, diretrizes e critérios de seleção dos 
conteúdos são aqui considerados. 
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sintam despreparados para o ensino de tal conteúdo, talvez pela falta de 

materialidade. 

Percebe-se que a escola pode executar um trabalho concomitante às 

medidas profiláticas tomadas por outros tipos de instituição, em função do grande 

número de casos de verminoses no Brasil e no mundo. Os materiais didáticos 

tridimensionais sobre as verminoses possibilitariam aos estudantes conhecer a 

morfologia e a forma de contaminação. O fato de os alunos serem cegos impede 

que eles percebam essas informações e alguns sintomas visuais. Estudar sobre as 

verminoses pode acarretar mudança da postura e dos costumes, o que permitirá que 

instrua as pessoas próximas, isso porque os estudantes levam para o convívio 

familiar e social muitos dos conhecimentos adquiridos na escola.  

Monroe et al. (2013) comentam, em um caráter mais amplo, que, pelo 

desinteresse do Poder Público no atendimento às pessoas acometidas por 

verminoses, a escola, como extensão do Poder Executivo, que se subdivide em 

Ministério da Educação e  outros, começou a auxiliar, da maneira que pôde, essa 

necessidade, com o intuito de diminuir o número de casos.  

As verminoses estão estritamente relacionadas à saúde pública, conforme 

relatado por diversos autores (FERREIRA et al.,2006; NASCIMENTO et al.,2013 e 

BARBOSA, VIEIRA, 2013). Dentre as variáveis que favorecem o desenvolvimento 

das verminoses, encontram-se o saneamento básico, hábitos alimentares e higiene. 

Isso ocasiona um dos principais debilitantes da população como, por exemplo, 

diarreia crônica e desnutrição. As crianças são as mais afetadas, por várias causas, 

dentre elas ausência ou pouca higiene e carência de imunidade efetiva, podendo 

comprometer o rendimento escolar. 

Conforme se adiantou na Introdução deste trabalho, recortaram-se as 

verminoses em ascaridíase (lombriga), teníase (solitária) e esquistossomose (barriga 

d’água), brevemente descritas a seguir. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

1.1.1 Esquistossomose 

 

A esquistossomose faz parte da notificação compulsória,9 ou seja, necessita 

da adoção de medidas de controle pertinentes e da alimentação dos sistemas de 

informações (BRASIL, 2010). De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), 

a esquistossomose atinge, no Brasil, 18 estados e o Distrito Federal; dentre eles, há 

ocorrência em Minas Gerais, com predominância no norte e nordeste do estado. 

Uma recomendação de estratégia sugerida para a escola seria trabalhar a 

esquistossomose juntamente com os profissionais de saúde, associados à educação 

ambiental, de modo a informar e mobilizar a sociedade (BRASIL, 2014a), já que 

essa é uma doença relacionada a causas sociais, como falta de saneamento, água 

tratada, assim como a falta de informação (DINIZ; BRAGA; SCHALL, 2003). 

A transmissão da esquistossomose ocorre por meio da penetração da 

cercária, que é a forma infectante, na pele e mucosa. Geralmente, a região do corpo 

acometida são a dos pés e a das pernas, áreas que ficam submersas na água 

contaminada de regiões onde não há saneamento (MELO; COELHO, 2005). 

As medidas profiláticas da esquistossomose seriam basicamente o tratamento 

da população, o saneamento básico e o combate aos caramujos transmissores 

(MELO; COELHO, 2005). Santos e Ribeiro (2010) ressaltam o papel da escola em 

estimular e revisar o conhecimento assimilado pela comunidade, de modo a valorizar 

e promover as informações científicas. Compete ao professor a função de 

contextualizar esse conteúdo rico em conceitos abstratos, trabalhados durante as 

aulas, estabelecendo uma ligação do cotidiano do aluno com as propostas dos 

PCNs. Cabe salientar que o papel da escola e a atitude do docente se adequa às 

outras verminoses, e não apenas à esquistossomose. 

 

 

 

 

                                            
 

9 Notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, 
sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, 
podendo ser imediata ou semanal (BRASIL, 2016c, p. 2). 
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1.1.2 Ascaridíase 

 

No que diz respeito à ascaridíase e à teníase, diferentemente da 

esquistossomose, essas não são doenças de notificação compulsória na Secretaria 

de Vigilância em Saúde. Quanto à ascaridíase, não há ações específicas de 

vigilância epidemiológica, entretanto se deve fazer o tratamento como forma de 

evitar complicações e diminuir as possibilidades de reinfecções (BRASIL, 2010). 

A ascaridíase, segundo Silva e Massara (2005), atinge mais de um continente 

ou porção continental, como Ásia, África e América Latina, devido às condições 

climáticas que favorecem os altos índices de infecção, como clima úmido e quente. 

A transmissão ocorre por meio da “ingestão de água ou alimentos contaminados 

com ovos contendo a larva” (SILVA; MASSARA, 2005, p. 255). Assim, a falta ou 

precariedade de saneamento básico, juntamente com a falta de higiene, influenciam 

no aumento de casos. 

As medidas profiláticas adotadas para o controle da ascaridíase são bastante 

conhecidas:  

 

a) repetidos tratamentos em massa dos habitantes de áreas endêmicas com 
drogas ovicidas; b) tratamento das fezes humanas para que eventualmente, 
possam ser utilizadas como fertilizantes; c) saneamento básico; e d) 
educação para a saúde (SILVA; MASSARA, 2005, p. 259). 

 

A utilização de drogas ovicidas se deve à forma infectante da doença, por isso 

devem ser exterminados os ovos para que não haja proliferação da doença. Sobre a 

educação para a saúde, é importante promover um bom ensino para as crianças, 

pois essas são as mais acometidas pela ascaridíase, e o investimento nessa 

educação promove a redução no número de casos (SILVA; MASSARA, 2005). 

 

1.1.3 Teníase 

 

Quanto aos casos de teníase, devem ser informados aos serviços de saúde, 

visando mapear as áreas afetadas, para que se possam adotar as medidas 

sanitárias indicadas (BRASIL, 2010). Essa é uma doença que acomete todo o 

mundo. No Brasil, há falta de dados, por não haver notificação, como mencionado 
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anteriormente. A transmissão ocorre quando o homem “ingere carne bovina, crua ou 

malcozida, infectada pela tênia” (SILVA, 2005, p. 231). 

 

Sobre a profilaxia da teníase, Silva (2005) afirma que 

 

programas de intervenção dos órgãos de saúde devem ser direcionados ao 
tratamento dos portadores de teníase, à construção de redes de esgoto ou 
fossas sépticas, ao tratamento de esgotos, para não contaminarem rios que 
fornecem águas aos animais; à educação em saúde; ao incentivo e apoio 
de modernização da suinocultura, ao combate de abate clandestino e à 
inspeção rigorosa em abatedouros e sequestro de carcaças parasitadas 
(SILVA, 2005, p. 235). 

 

Observa-se que as três doenças reforçam a necessidade da educação 

voltada à saúde. Nota-se a carência de materiais didáticos específicos, que possam 

dinamizar e motivar o ensino, gerando maior interesse e participação dos alunos 

(DINIZ; BRAGA; SCHALL, 2003). 

 

1.1.4 Busca de trabalhos no Banco de Teses da CAPES 

 

A escassez de estudos na área do Ensino de Ciências envolve, entre outros 

campos, o ensino para alunos com deficiência visual, como é descrito por diversos 

autores (VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2011; LIPPE, ALVES; CAMARGO, 2012; VAZ 

et al., 2012). A maioria das pesquisas foi realizada no campo do Ensino de Física, e 

poucas nas outras Ciências, como Química e Biologia. Como confirmação da 

carência de trabalhos que envolvem a divulgação de produção de materiais didáticos 

relacionados ao tema do estudo, realizou-se uma busca no Banco de Teses da 

CAPES com as seguintes palavras-chave: “material didático”, “materiais didáticos”, 

“materiais didáticos verminoses”, “verminose”, “verminoses”, “parasitose”, 

“parasitoses”, “ensino de verminose”, “ensino de parasitose”, “material didático 

tridimensional”, “material tridimensional”, “ensino deficiente visual” e “Ciências 

deficiente visual”. 
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Utilizando a busca básica com as palavras “material didático” e “materiais 

didáticos”, encontraram-se 35610 trabalhos, sendo apenas 3 envolvendo material 

para deficiente visual, porém nenhum relacionado a verminoses. 

Em relação a “verminose”, apareceram 15 trabalhos, mas apenas 1 

relacionado ao ensino de verminoses: “Saúde escolar e educação integral: a relação 

entre as parasitoses intestinais e o desempenho escolar do aluno da Escola 

Municipal de ensino fundamental Roberto Turbay, em Ariquemes-RO”. Este não 

abrangia os deficientes visuais e teve como objetivo “demonstrar a influência das 

parasitoses intestinais no desempenho escolar dos alunos da Escola de ensino 

fundamental Roberto Turbay (Educação Integral) no município de Ariquemes – RO” 

(MENDES, 2012, p. 17), comprovando a influência que a verminose possui no 

aprendizado. 

Com a palavra-chave “parasitose”, obtiveram-se 51 arquivos, porém nenhum 

relacionado ao ensino de Ciências ou a deficiência visual. O plural “parasitoses”, no 

entanto, gerou 126 trabalhos, dentre os quais selecionou-se o de Mendes (2012). Os 

demais não eram pertinentes. 

Ao pesquisar as palavras “ensino de verminose”, “ensino de parasitose” e 

“material didático tridimensional”, não houve nenhum registro relacionado ao tema 

da pesquisa. 

Na busca da palavra-chave “material tridimensional”, apareceram 65 

trabalhos; “ensino deficiente visual” e “Ciências deficiente visual”, 16 arquivos, 

todavia nenhum associado à temática da pesquisa. 

Em face ao que foi evidenciado na pesquisa no banco de teses, observa-se 

que não apareceu trabalho algum na mesma linha temática aqui desenvolvida, o que 

salienta a importância desta pesquisa. Além disso, os documentos que regem o 

ensino fundamental (PCNs e CBC) não preveem como esse conteúdo deve ser 

trabalhado. A educação especial, por se tratar de uma modalidade transversal e 

parte integrante da educação regular, oferece recursos, metodologias, estratégias de 

ensino-aprendizagem, que se abordará mais adiante. Especificamente sobre os 

deficientes visuais, as propostas sugeridas nos currículos escolares envolvem 

                                            
 

10
 Neste subtópico e no subtópico 1.3.1, preferiu-se o uso de algarismos (“1”, “2”, “3” etc.) ao de 

numerais (“um”, “dois”, “três”), para facilitar a quantificação de resultados. 
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apenas as estratégias pedagógicas do ensino regular, e os documentos atuais não 

preconizam como devem ocorrer essas adaptações para a educação especial. 

 

1.2 Educação especial e inclusão  

 

Neste subtópico, aborda-se o contexto histórico da educação especial e a 

inclusão, com o intuito de entender os percalços e as lutas de anos, em busca de 

uma educação para todos, sem desigualdade, e os obstáculos ainda enfrentados na 

busca por realizar, de fato, a inclusão. 

Domingues e Domingues (2009) mencionam que a educação especial no 

Brasil apresentou dois momentos. O primeiro caracterizou-se por iniciativas 

governamentais isoladas ou particulares e compreendeu os anos de 1854 a 1956. O 

segundo caracterizou-se por iniciativas de âmbito nacional que se desenvolveram a 

partir de 1957 e se mantêm até os dias atuais. Na perspectiva de Mantoan (2001a), 

entretanto, o segundo período ocorreu até 1993, abrangido pelo Poder Público, com 

atendimento específico, e houve um terceiro período, registrado a partir de 1993, 

marcado pela mobilização em prol da inclusão escolar. 

No Brasil, a Educação Especial surgiu no período do Império, em 1854, com 

D. Pedro II (MOREIRA, 2014). Nesse período, criaram-se alguns institutos e 

fundações pelo país, como o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, atualmente 

conhecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES); o Instituto 

Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, anteriormente nomeado como Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos; o Hospital Juliano Moreira, na Bahia, com atendimento 

às pessoas com deficiência intelectual (MENDES, 2010; PEREIRA, SANTANA, 

SANTANA, 2012; MOREIRA 2014). Em 1926, inaugurou-se, em Belo Horizonte, o 

Instituto São Rafael (FRANCO; DIAS, 2007), com atendimento às pessoas cegas. 

Posteriormente, criaram-se outras instituições em outras cidades, como São Paulo, 

Porto Alegre, Pernambuco, Salvador e Curitiba. 

Nos anos 1960, a educação especial passou a ser incluída no sistema 

educacional, sendo inicialmente denominada como “educação dos excepcionais”, 

como relata Mantoan (2001a). Essa nomenclatura foi alterada com o passar dos 

anos, chegando hoje à “educação especial”, que exerce o atendimento educacional 

especializado (AEE) (MANTOAN, 2001b). 
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Nesse período, foi implementada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei nº 

4.024/1961, que previa os direitos dos deficientes e determinava que “a educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 

educação, a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). Nos anos 1970, a 

Lei complementar nº 5.692/1971 alterou a LDB de 1961, definindo que os alunos a 

receber um “tratamento especial” seriam aqueles que apresentassem deficiências 

físicas ou mentais, os que se encontrassem em atraso considerável em relação à 

idade regular de matrícula e os superdotados. Em complemento, a LDB vigente, Lei 

nº 9.394/1996, art. 58, determinou as pessoas que deverão ser atendidas no ensino 

regular referentes à educação especial: 

 

entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 1996, art. 58). 

 

Como é possível perceber, houve uma preocupação em identificar o público 

atendido e a denominação utilizada, sendo uma mudança significativa, a fim de 

garantir a educação pública para todos, o que foi exposto no decorrer dos anos com 

o progresso alcançado pela educação especial no âmbito legislativo, por meio da 

LDB, que especificou os educandos que teriam direito a essa modalidade de ensino. 

É necessário destacar que a educação especial e a inclusão escolar não são 

sinônimas, porque, de acordo com Política Nacional de Educação Especial, na 

perspectiva da educação inclusiva de 2014 (BRASIL, 2014b), houve um acréscimo 

na definição do público-alvo dessa educação, que foram descritos pela LDB de 

1996. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial, além de uma 

política, passa a constituir uma proposta pedagógica da escola, não havendo uma 

categorização do público-alvo, mas uma ampliação. Assim, além dos alunos com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e superdotação, devem ser 

levados em consideração, “nestes casos e em outros, como os transtornos 

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino 

comum, orientando para o atendimento desses [sic] estudantes” (BRASIL, 2014b, p. 

11). 
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Desse modo, cumpre realçar que a educação especial é uma modalidade da 

educação, sendo transversal ao ensino, e que oferece suporte por meio do AEE, na 

educação inclusiva, dentro ou fora da escola regular. Uma vez que é direito 

constitucional dos estudantes receber um ensino adequado às necessidades 

individuais, a educação especial não substitui a escolarização, como apresenta a 

consolidação da inclusão escolar no Brasil de 2003 a 2016 (BRASIL, 2016a). 

Mantoan (1998) acrescenta que a educação especial não atende exclusivamente 

aos alunos com deficiência, mas a todos aqueles que necessitam de um suporte 

especial no ensino. 

Neste estudo, foi selecionada uma escola especial, com o intuito de verificar 

as implicações dos modelos desenvolvidos exclusivamente com os alunos cegos, 

dado que, se fosse realizada em uma escola regular, seria preciso levar em 

consideração os outros estudantes. Isso dificultaria o processo de análise dentro da 

escola regular de ensino, pois haveria uma amostra muito baixa de alunos com 

deficiência visual, reduzindo as impressões causadas pelos materiais. 

Ao retomar a história da educação especial, constata-se que, na década de 

1970, iniciou-se a ação do Ministério da Educação, por meio de políticas públicas, 

com a Educação Especial (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007). Com isso, alguns 

docentes tiveram a oportunidade de realizar cursos de pós-graduação no exterior, o 

que permitiu o desenvolvimento acadêmico e científico da área. Glat e Fernandes 

(2005) mencionam que, também nessa época, com a LDB de 1971, a Educação 

Especial foi aprimorando-se para atender às necessidades desses alunos, como 

mencionado anteriormente. Meletti e Bueno (2011) relatam que, no mesmo período, 

o Brasil iniciou o processo de institucionalização da educação especial e criou o 

Centro Nacional da Educação Especial (CENESP), para, como o nome sugere, 

centralizar o atendimento aos respectivos alunos.  

A construção do CENESP ocorreu paralelamente ao ensino regular, como 

sendo produto da Educação Especial, havendo também os lesados pela Segunda 

Guerra Mundial, dos movimentos encabeçados em 1954 pelos deficientes, dentre 

outros fatores (JANNUZZI, 2004). O CENESP foi transformado na atual Secretaria 

de Educação Especial (SEESP). Sassaki (2002a) registra que, nesse período dos 

anos 1970, foi iniciada a discussão envolvendo o movimento da integração, para 

derrubar a prática da exclusão social, que se discutirá a seguir, no qual os 
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deficientes estavam sendo inseridos na sociedade em todos seus âmbitos. Nessa 

época, também houve a legalização da integração do indivíduo com necessidades 

educacionais especiais ao ensino regular (JANNUZZI, 2006). 

Nos anos 1980, outras modificações surgiram, como a abordagem da 

educação especial na Constituição Federal de 1988, uma educação para todos 

(MELETTI; BUENO; 2011). Glat e Fernandes (2005) descrevem que, nesses anos, 

em prol da minoria, surgiu a Filosofia da integração e da normalização que, apesar 

de possuírem conceitos diferentes (que se descreverão adiante), buscam conceder 

aos deficientes igualdade de direitos e condição de vida mais comum. A integração 

foi recomendada pela Constituição, de modo a inserir os deficientes nas escolas 

regulares. À medida que o aluno progredisse, os recursos de atendimento sofreriam 

adaptações. 

Em relação ao paradigma da integração, é possível dizer que consiste 

basicamente na inserção da pessoa com deficiência na escola e/ou comunidade, e é 

esse indivíduo que deve fazer o movimento para se adaptar e adequar ao ambiente, 

integrando-se à sociedade. O mesmo é discutido de diferentes maneiras por alguns 

autores, dentre eles Glat, Pletsch e Fontes (2007), David Rodrigues (2006), Sassaki 

(2002a, 2007) e Mantoan (2015). A seguir, propõe-se discutir a concepção de cada 

autor perante a integração. 

Glat, Pletsch e Fontes (2007) comentam que a educação especial começou a 

divulgar que “o deficiente pode se integrar à sociedade” (GLAT; PLETSCH; 

FONTES, 2007, p. 347). A partir disso, surgiu o paradigma educacional denominado 

“integração”, que propunha aos alunos com deficiência o mínimo de restrições 

quanto às condições de uso do ambiente escolar. Esse perfil da integração 

possibilitava o vínculo dos alunos atendidos pela educação especial, que recebiam o 

atendimento na sala de recursos, com as classes regulares (GLAT; BLANCO, 2007). 

Uma das críticas relacionadas ao modelo da integração decorre do fato de exigir dos 

alunos uma capacitação prévia para adentrar o ensino regular. Essa alternativa 

forçava uma adaptação dos deficientes ao ensino regular e retirava da escola a 

responsabilidade do atendimento. Tais autores enfatizam que os deficientes são 

inseridos na escola regular e, à medida que vão progredindo, recebem, 

paralelamente, atendimento especializado. 
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Por seu turno, Rodrigues (2006) analisa a perspectiva da integração como 

sendo a criadora da escola especial, concomitante a escola regular, no qual os 

estudantes que fossem da categoria “deficientes” recebiam possibilidades especiais 

no apoio, avaliações, plano escolar entre outras condições. Agregando ao perfil da 

escola integrativa, Rodrigues (2006) traz a discussão da separação dos alunos ditos 

“normais” e “deficientes”, em que o aluno com deficiência só era mantido na escola 

regular se conseguisse acompanhar os demais, se tivesse aproveitamento; caso 

contrário, esse retornaria a escola especial. 

Já Sassaki (2007) salienta que as práticas da integração ocorreram, com 

maior evidência, entre as décadas 1950 e 1980. Segundo esse autor (2002a), a 

integração surgiu com o intuito de retirar a ideia de exclusão, que havia na 

sociedade, a fim de integrá-los no sistema social. O esforço pelos deficientes 

acontece em todo o mundo. Nos EUA, por exemplo, houve um movimento, 

organizado pelo grupo "Os Tetras Rolantes", que buscava a autonomia e os direitos 

das pessoas com deficiência. 

Sassaki (2007, p. 8) traz uma reflexão interessante, ao mencionar que 

"Nenhum resultado a respeito das pessoas com deficiência haverá de ser gerado 

sem a plena participação das próprias pessoas com deficiência", pois algo que tem 

sido observado é a exclusão do próprio deficiente, nas discussões referentes aos 

seus direitos, portanto ninguém mais habilitado do que o próprio deficiente para 

definir o que é melhor para ele. 

Outra discussão gerada no âmbito da integração é a concepção de Mantoan 

(2015), para quem, na integração, a escola não muda como um todo, mas é o aluno 

que se deve adaptar ao que é proposto. Dentre essas abordagens das concepções 

da integração, observa-se uma discordância quando se trata da discussão da 

perspectiva da integração, sendo sempre questionado de quem é a responsabilidade 

de se adaptar, variando entre a instituição de ensino e o estudante. 

Todavia, Glat, Pletsch e Fontes (2007) afirmam que os deficientes possuem o 

direito de ter as mesmas condições e recursos de ensino que os demais alunos. 

Dado que o princípio da filosofia da normalização luta contra a marginalização da 

minoria excluída e do direito a “usufruir as condições de vida o mais comuns ou 

normais possíveis na sua comunidade, participando das mesmas atividades sociais, 

educacionais e de lazer que os demais” (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007, p. 347). 
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Como complemento dessas autoras, Mantoan (1998) define que 

 

a normalização visa tornar acessível às pessoas socialmente 
desvalorizadas, com condições e modelos de vida análogos aos que são 
disponíveis, de um modo geral, ao conjunto de pessoas de um dado meio 
ou sociedade [...] implica a adoção de um novo paradigma de entendimento 
das relações entre as pessoas fazendo-se acompanhar de medidas que 
objetivam a eliminação de toda e qualquer forma de rotulação (MANTOAN, 
1998, p. 3). 

 

Dessa forma, a normalização consiste basicamente, em oferecer as pessoas 

com condições especiais, o acesso ao modo de vida e condição diária, o mais 

similar possível ao restante da sociedade. Consequentemente, torna-se irrelevante a 

diferença de cada indivíduo e passa a tratá-lo como igual. 

Diante das discussões que envolviam a Educação Especial, suas estratégias 

e práticas tradicionais, necessitou-se, então, do planejamento de novas alternativas 

pedagógicas “menos segregadas, oficializadas nas políticas públicas nacionais e 

internacionais” (GLAT; PLETSCH; FONTES, 2007, p. 348). 

Retornando à história da Educação Especial, observa-se que, no período dos 

anos 90, passou a haver uma articulação das propostas políticas com a Educação 

Especial (MELETTI; BUENO, 2011). A Conferência Mundial de Educação para 

Todos, que ocorreu em 1990, contribuiu com sugestões para a educação, com uma 

perspectiva inclusiva. Outro marco importante foi a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais, ocorrida em 1994, que constituiu a 

Declaração de Salamanca, que fundamentou os avanços da educação especial e 

estabeleceu princípios, políticas e práticas na área das necessidades educacionais 

especiais. Esses princípios reforçaram os ideais da educação para todos como 

direito e a inserção dos alunos com necessidades educacionais especiais no 

sistema regular de ensino. 

Nesse período, a “escola inclusiva” foi conceituada pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais como “educação especial”, implicando “uma nova postura da 

escola comum, que propõe no projeto pedagógico – no currículo, na metodologia de 

ensino, na avaliação e na atitude dos educadores – ações que favoreçam a 

interação social e sua opção por práticas heterogêneas” (BRASIL, 2001, p. 40). 

Como descrito nas diretrizes, a escola deve promover mudanças para favorecer a 
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inclusão social e a diferenciação no atendimento aos alunos, dando suporte e 

preparação também para os professores (GLAT; FERNANDES, 2005). 

Dentro da definição da inclusão, Sassaki (2005, p. 21) caracteriza que “a 

inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da sociedade de tal modo 

que sejam eliminados os fatores que excluíam certas pessoas do seu seio e 

mantinham afastadas aquelas que foram excluídas”. Assim favorecendo o 

desenvolvimento do indivíduo, juntamente a inserção social, abrangendo vários 

campos da inclusão, como o escolar e o profissional. 

Rodrigues (2006) faz uma reflexão sobre a inclusão no contexto da educação, 

que teve como princípio a oposição à exclusão, acadêmica ou presencial, de 

qualquer estudante no âmbito escolar. Em concordância com esse autor, há uma 

polêmica que envolve a educação inclusiva, dentre elas a contradição entre a lei e a 

prática escolar, pois a realidade é discrepante. A inclusão se torna algo inacessível, 

presente apenas na legislação, pois os próprios docentes não conseguem e não 

sabem como fazer a transposição para a prática.  

Atualmente, a educação inclusiva é respaldada pela Lei Brasileira de 

Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 

13.146/2015 (BRASIL, 2015), que certifica e promove, em igualdade, a execução 

tanto dos direitos quanto da liberdade básica do deficiente, proporcionando sua 

inclusão social e cidadania. O art. 2 dessa lei define a pessoa com deficiência, como 

sendo 

  

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, p. 20). 

 

Em comunhão com a Lei Brasileira de Inclusão, há o Plano Nacional de 

Educação (PNE) 2014-2024, Lei nº 13.005/2014, que determina as metas a serem 

cumpridas no período de dez anos. A meta 4 envolve o tema da educação especial: 

 

universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados 
(BRASIL, 2014c, p. 33). 
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Com isso, o PNE determina diversas estratégias que abrangem a educação 

especial, como: i) o repasse financeiro; a vigência do PNE; ii) a implantação de salas 

de recurso; iii) o AEE; iv) a criação de centros multidisciplinares de apoio, dentre 

eles de acessibilidade; v) a oferta da Língua Brasileira de Sinais; vi) a garantia da 

educação inclusiva; vii) o acesso à escola; viii) a estimulação do desenvolvimento de 

pesquisas; ix) a articulação intersetorial da política e outras assistências; x) a 

ampliação dos profissionais da educação; xi) a estipulação de indicadores de 

qualidade; xii) os dados demográficos e estatísticos das pessoas com deficiência; 

xiii) a estimulação à inclusão na graduação e pós-graduação de licenciatura e 

profissionais da educação; e xiv) a parceria entre instituições com ou sem fins 

lucrativos, atendendo ao processo de ensino-aprendizagem, ao desenvolvimento de 

recursos como materiais didáticos e à comunidade escolar. 

 

1.3 Deficiência visual na perspectiva da inclusão 

 

No processo da educação, é relevante a princípio conhecer o sujeito, para 

tentar atender as suas necessidades. Neste trabalho, atuou-se com indivíduos com 

deficiência visual. Considerou-se fundamental conhecer como eles são 

caracterizados, em termos de potencialidades e dificuldades, a fim de que as 

conclusões da pesquisa contribuíssem para potencializar e adequar o ensino. 

Esta etapa consiste em compreender esse universo da deficiência visual. 

Aprofunda-se agora a história da deficiência visual, em termos das barreiras 

enfrentadas e das conquistas alcançadas. 

Sabe-se que a visão é um dos sentidos que permite o ser humano perceber o 

espaço ao seu redor (GIL, 2000; BRASIL, 2008). 85% do contato que o homem tem 

com o mundo ocorrem pela visão, isto é, 

 

a formação da imagem visual depende de uma rede integrada, de estrutura 
complexa, da qual os olhos são apenas uma parte desse sistema, 
envolvendo aspectos fisiológicos, função sensório-motora, perceptiva e 
psicológica (BRUNO; MOTA, 2001, p. 29). 

 

Quando há alguma disfunção na visão, entretanto, é possível fazer correção 

óptica, oclusão ou intervenção cirúrgica, como esclarecem Gil (2000) e Bruno e Mota 
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(2001); quando há uma alteração na capacidade funcional da visão do indivíduo, ele 

pode apresentar uma deficiência visual. 

Antes de esclarecer o espectro da deficiência visual, é importante 

compreender o significado da palavra “deficiência”. Gil (2000) afirma que a palavra 

“deficiente” contém uma definição muito forte, pois contradiz “‘eficiente”, reforça a 

ideia da incapacidade, limite e promove sentimentos de desprezo e até mesmo 

pena; algo que vem sendo discutido ao longo da história da deficiência visual, como 

explanado posteriormente. 

Para a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, o deficiente é conceituado como “aquele que tem impedimentos de longo 

prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas 

barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade” (BRASIL, 2014b, p. 11), segundo referido anteriormente pela Lei 

Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/2015 (BRASIL, 2015). 

Para entender mais a deficiência visual, é necessário definir “acuidade visual”, 

que se trata de uma 

 

função (visual) que exprime a capacidade discriminativa de formas; ou como 
o método com que se mede o reconhecimento da separação angular entre 
dois pontos no espaço (isto é, distância entre eles, relacionada ao primeiro 
ponto nodal do olho); ou da resolução (visual) de suas respectivas imagens 
sobre a retina, relacionadas ao segundo ponto nodal do olho (BICAS, 2002, 
p. 376). 

 

Assim, “a acuidade visual é o grau de aptidão do olho para identificar detalhes 

espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos” 

(BRUNO; MOTA, 2001, p. 17). Há também o parâmetro de campo visual, que é “a 

amplitude do espaço percebido pela visão”, que permitem avaliar se o indivíduo 

apresenta algum tipo de deficiência visual (TALEB et al., 2012, p. 10). 

Após a compreensão da acuidade visual e do campo visual, Gil (2000) 

apresenta a deficiência visual como um espectro da cegueira até a visão subnormal 

ou baixa visão. Segundo a autora, a cegueira é a “perda total da visão, pode ser 

adquirida, ou congênita (desde o nascimento)” (GIL, 2000, p. 8). Além disso, 

 

são consideradas cegas pessoas com vários graus de visão residual, ou 
seja, não apenas que apresentam incapacidade total para ver, mas também 
todas aquelas nas quais o prejuízo da visão se verifica em níveis 
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incapacitantes para o exercício de tarefas rotineiras (ÁVILA; ALVES; NISHI, 
2015, p. 102).  

 

O conceito de visão subnormal ou baixa visão seria “a alteração da 

capacidade funcional decorrente de fatores como rebaixamento significativo da 

acuidade visual, redução importante do campo visual e da sensibilidade aos 

contrastes e limitação de outras capacidades” (GIL, 2000, p. 6). 

A propósito, o Decreto-lei nº 5.296/2004 apresenta uma definição de 

deficiência visual, dividida em “cegueira” e “baixa visão”: 

 

A cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os 
casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os 
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores (BRASIL, 2004, p. 2). 

 

Para compreender bem a definição exposta, é necessário conhecer a escala 

de Snellen. Como se pode observar na Figura 1, esta é escrita em fração, no canto 

direito da imagem, no qual “o numerador da fração representava a distância entre o 

paciente, e o quadro de medidas e o denominador, a distância em que o teste 

resultaria em ângulo de 1 minuto de arco” (MESSIAS; JORGE; VELASCO e CRUZ, 

2010, p. 97), ou seja, o tamanho da letra/símbolo representado. 

 

Figura 1 – Escala de Snellen (1862) 

 

Fonte: Sociedade Brasileira de Visão Subnormal (2010, não paginado). 
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Para melhor entendimento da Tabela 1, que categoriza os deficientes visuais 

pela acuidade visual, é relevante que se saiba o significado dos valores 

representados, que seguem a escala de Snellen: 

 

uma acuidade 6/6 indica que um observador é capaz de resolver e 
identificar determinados objetos a uma distância de seis metros, e que um 
observador normal também os discrimina na mesma distância. A 
designação 6/6 é equivalente a 20/20, uma vez que seis metros é 
equivalente a 20 pés. Assim, 6/6 (ou 20/20) representa a acuidade visual 
normal e 6/18 (20/60) representa a acuidade visual de um observador que 
consegue ler a seis metros o que uma pessoa normal lê a 18 metros, ou 
seja, a sua acuidade é 1/3 do valor normal, só sendo capaz de discriminar 
uma abertura de três minutos de arco (SANTOS, 2003, p. 4). 

Diante disso, a Organização Mundial de Saúde (OMS), por meio da 

Classificação Internacional de Doenças 10 (CID 10),11 criou categorias de deficiência 

visual (Tabela 1), para facilitar o atendimento dos deficientes visuais. Taleb et al. 

(2012) esclarecem essas categorias da seguinte maneira: 

A Categoria 0 para deficiência visual leve ou sem deficiência, Categoria 1 
para deficiência visual moderada, Categoria 2 para deficiência visual grave, 
Categorias 3, 4 e 5 para cegueira e Categoria 9 para deficiência visual 
indeterminada. O termo ‘visão subnormal’ existente na revisão anterior foi 
substituído pelas Categorias 1 e 2 para evitar confusão em relação à 
classificação daqueles pacientes que necessitam de tratamento para visão 
subnormal (TALEB et al., 2012, p. 13). 

 

As categorias de deficiência visual foram expostas por Taleb et al. (2012); 

porém, para estabelecer essas categorias, elaborou-se uma tabela sobre a acuidade 

visual pela distância, que apresenta a escala de pior e igual ou melhor correção 

visual do melhor olho (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

11
 O nome completo é “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde”, traduzido do inglês “International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems”, que usa a sigla ICD, correspondente a International Classification of Diseases. 
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Tabela 1: Acuidade visual pela distância 

Acuidade visual pela distância 

Categoria Pior que Igual ou melhor que 
0 - Deficiência visual 

leve ou sem deficiência 
- 6/18 

3/10 (0,3) 
20/70 

1 - Deficiência visual 
moderada 

6/18 
3/10 (0,3) 

20/70 

6/60 
1/10 (0,1) 

20/200 
2 - Deficiência visual 

grave 
6/60 

1/10 (0,1) 
20/200 

3/60 
1/20 (0,05) 

20/400 
3 - Cegueira 3/60 

1/20 (0,05) 
20/400 

1/60* 
1/50 (0,02) 

5/300 (20/1200) 
4 - Cegueira 1/60* 

1/50 (0,02) 
5/300 (20/1200) 

Percepção de luz 

5 - Cegueira Sem percepção de luz 
9 Indeterminada ou sem especificação 

Fonte: Ávila, Alves e Nishi (2015, p. 104). 

 

Após esses esclarecimentos, vê-se o peso que carrega o termo “deficiência”, 

e para a história da deficiência visual não seria distinto. No decorrer da história 

humana, “deficiência visual” representou diferentes conceitos que se foram 

modificando segundo “as crenças, valores culturais, concepção de homem e 

transformações sociais” (BRUNO; MOTA, 2001, p. 25). Diante dessas concepções, 

Franco e Dias (2005) relatam que muitos cegos, além de serem excluídos, eram 

abandonados ou mortos nas sociedades antigas. Uma concepção da época era que 

os cegos seriam endemoninhados e relacionar-se com essas pessoas seria o 

mesmo que ter contato com um espírito mau. Outro julgamento acerca dos cegos 

era condená-los por carregarem em seu corpo o estigma do pecado, pois não 

enxergar seria um castigo. 

Os autores Franco e Dias (2005) e Pereira (2009) são alguns dos que 

descreveram como os deficientes visuais eram tratados na Antiguidade, nas tribos 

nômades, nos povos hebreus, na Grécia Antiga, em Esparta e em Roma,12 sempre 

com o caráter discriminatório, símbolo de impureza e pecado. Durante a Idade 

                                            
 

12
 É possível que esta lista soe algo desorganizada, em relação a espaço e tempo, já que se manteve 

a ordem de escrita encontrada em Franco e Dias (2005) e Pereira (2009). 
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Média, manteve-se o caráter de castigo e vingança; por influência das Cruzadas, a 

concepção pela igreja foi sendo mudada, pelo grande índice de soldados, religiosos 

e aventureiros mutilados, com isso houve uma alteração nessa situação e os cegos 

passaram a ser considerados filhos de Deus. Bruno e Mota (2001) relatam que 

nesse período do Cristianismo essas pessoas passaram a ser protegidas, sendo 

alvos de caridade e compaixão, consequentemente foram surgindo as primeiras 

instituições de asilo, fornecendo auxílio e proteção aos deficientes. 

Os autores relatam que, com o passar dos anos, houve um avanço na história 

dos deficientes visuais. Nos séculos XVIII e XIX, surgiram escolas destinadas aos 

cegos e a invenção do sistema Braile, que possibilitou o processo de leitura e escrita 

em relevo. Nesse momento, iniciou a preocupação com a deficiência visual, 

deixando o caráter religioso, de “criatura de Deus” e ganhando o campo da 

medicina, com a compreensão científica das estruturas e funcionamento do olho e 

do cérebro, além do atendimento médico especializado e da educação, com 

estratégias de ensino diferenciadas (PEREIRA, 2008). 

Gil (2000) aponta que, antes de surgir o sistema braile, em 1580 houve a 

tentativa de desenvolver um sistema de leitura com as letras do alfabeto romano 

gravadas em baixo-relevo, em pedaços de madeira. Ocorreu também a tentativa de 

produzir várias formas de alfabetos, que “poderiam ser percebidos pelo tato, 

inclusive letras fundidas em chumbo ou recortadas em papelão” (JANNUZZI, 2006, 

p. 29). Então, em 1825 Louis Braille elaborou o sistema que é utilizado até hoje em 

todo mundo, efetivo no sistema de leitura e escrita para cegos, e que pode ser 

escrito manualmente ou pela máquina de datilografia: 

O sistema braile, inscrito em relevo, é explorado por meio do tato. Cada 
‘cela’ é formada por um conjunto de seis pontos, permitindo 63 diferentes 
combinações para obter todos os sinais necessários à escrita: letras do 
alfabeto, sinais de pontuação, maiúsculas e minúsculas, símbolos de 
Matemática, Física, Química e notação musical. 
[...] 
Os seis pontos são dispostos em duas colunas, com três pontos em cada 
uma, formando um retângulo, ou ‘cela’ de 6 milímetros de altura por 2 de 
largura. Para facilitar sua identificação, os pontos são numerados (GIL, 
2000, p. 43). 

 

Por ter sido padronizado e ser um dos métodos mais eficientes no processo 

de leitura e escrita, o sistema braile é mantido até os dias atuais, além de poder ser 

utilizado por videntes (quem enxerga), o que facilita no processo de comunicação 

com o deficiente visual. 
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Já no século XX, os cegos foram inseridos na escola regular e, 

posteriormente, iniciaram-se as práticas de integração e normatização, termos 

explanados na seção anterior, além das leis e programas de atendimento 

educacional dos cegos na escola regular e no mercado de trabalho. A partir da 

década de 1990, começou a “era da inclusão”, em que a sociedade deveria se 

adaptar as condições dos indivíduos. 

O marco fundamental para a inclusão escolar, especialmente no Brasil, não 

apenas para a deficiência visual, mas todas as deficiências, ocorreu a partir da 

Declaração de Salamanca, em 1994, na Espanha. Aponta-se, nesse momento, a 

“inclusão como um avanço em relação à integração; portanto implica uma 

reestruturação do sistema comum de ensino” (JANNUZZI, 2006, p. 187). Durante 

essa conferência, “acordou-se a união de esforços em defesa de uma escola única 

para todas as crianças independentemente de suas diferenças individuais” 

(FERNANDES, 2011, p. 81). Visto que foi feito um movimento por parte das políticas 

públicas, observa-se que “a inclusão demanda um movimento de dupla via, na qual 

sociedade e sujeito com deficiência empreendem esforços, concepções e ações 

conjuntas para assegurar a garantia da igualdade de oportunidades e condições 

sociais” (FERNANDES, 2011, p. 80). 

A partir da Declaração de Salamanca, houve o avanço no debate sobre a 

educação inclusiva e a constitucionalização de diversas leis e decretos que 

fomentaram esse avanço. Cita-se, por exemplo, o Decreto nº 5.296/2004, que 

apresentou a definição de deficiência visual, como mencionado anteriormente. Mais 

adiante, discutem-se os documentos referentes à implementação de recursos 

didáticos para os deficientes visuais. 

Quando se refere à sala de aula da escola regular, Gil (2000) explicita que os 

professores regulares, juntamente com os professores especializados, devem 

realizar algumas adaptações e adequações das atividades e, a partir disso, trabalhar 

os conceitos ministrados em sala de uma maneira mais concreta. Em uma das 

etapas desta pesquisa, houve esse trabalho concomitante, em que um professor 

cego avaliou o material desenvolvido, contribuindo significativamente para a eficácia 

do estudo. 

Ao mencionar a inclusão de alunos com deficiência visual na sala de aula, a 

Comunidade Aprender Criança (2014) destaca que os professores de Ciências, 
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Física e Química devem verificar alguns pontos importantes. . Dentre os diversos 

meios que podem ser utilizados para auxiliar no aprendizado do aluno com 

deficiência, a instituição cita: i) exploração de esquemas e manuseio de materiais; ii) 

descrição das atividades; iii) audiodescrição de recursos visuais, como o filme; e iv) 

experiências de laboratório por meios concretos, palpáveis ou tridimensionais, 

proporcionando uma inclusão no ambiente escolar. Há ainda outra possibilidade, de 

relevância substancial:  

 

Gráficos, mapas, tabelas, etc., quando grandes, devem ser oferecidos em 
partes, em Braille ou apenas em relevo. O tato faz uma leitura sequencial da 
informação, assim, muitas informações em um pequeno espaço, ou mesmo 
poucas em um espaço muito grande, dificultam a aquisição e/ou 
processamento das informações, prejudicando a compreensão desses 
recursos e demais configurações bidimensionais (COMUNIDADE 
APRENDER CRIANÇA, 2014, p. 20). 

 

Alguns autores, como Oliveira, Biz e Freire (2003), Lira e Schlindwein (2008), 

Selau, Kronbauer e Pereira (2010), Libardi et al. (2011) e Vaz et al. (2012), fazem a 

relação da deficiência visual e a inclusão, evidenciando que os estudantes estão 

desenvolvendo-se mais no decorrer do processo da inclusão, devido ao aumento de 

visibilidade e estratégias para atender as necessidades educacionais especiais. 

Outro ponto abordado é que a escola pode servir de suporte para superar as 

dificuldades que a deficiência visual acarreta. Por estar em um mundo basicamente 

visual, o professor e a instituição recebem a incumbência de desenvolver recursos 

didáticos que auxiliem na compreensão dos alunos. É interessante observar que o 

deficiente visual consegue reconhecer por meio do tato estruturas tridimensionais 

com alta habilidade comparada a visão, pois apenas com a visão não se consegue 

distinguir alguns aspectos como a temperatura, textura, aspereza etc (LIMA; SILVA, 

2000). 

Essa capacidade de aguçar a percepção pelo tato reforça a importância dos 

materiais didáticos táteis. Isso é recomendado no Decreto n° 7.611 de 2011, que 

“dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá 

outras providências” e, no artigo 5º, parágrafo 4, discorre sobre os recursos 

didáticos: 

 

§ 4º A produção e a distribuição de recursos educacionais para a 
acessibilidade e aprendizagem incluem materiais didáticos e paradidáticos 
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em Braille, áudio e Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, laptops com 
sintetizador de voz, softwares para comunicação alternativa e outras ajudas 
técnicas que possibilitam o acesso ao currículo (BRASIL, 2011, p. 3). 

 

Ao levar em conta a relevância dos recursos didáticos para as pessoas com 

deficiência visual, percebe-se que “a carência de material adequado pode conduzir a 

aprendizagem da criança deficiente visual a um mero verbalismo, desvinculado da 

realidade” (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000, p. 1). Outro fato que realça a 

importância do material didático é ele atender não apenas aos alunos cegos, mas a 

todo o âmbito escolar. Isso fomentou este trabalho, fortalecendo a aplicabilidade do 

material, uma vez que os alunos criariam meios para ampliar a percepção do que é 

proposto, e auxiliando as explicações por parte do docente. 

Os materiais didáticos tridimensionais proporcionam diversas noções do 

objeto, como a percepção de estruturas pequenas em um tamanho ampliado e as de 

grandes dimensões em miniaturas. Esse recurso permite integrar o mundo e torná-lo 

mais vasto para os cegos (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007; CARDINALI; FERREIRA, 

2010; PAGANO; MARTINS, 2014). Além do mais, auxilia no atendimento ao aluno 

com deficiência visual, podendo proporcionar a apropriação de conceitos, além de 

gerar um estímulo. 

A variedade, a adequação e a qualidade dos recursos disponíveis possibilitam 

o acesso ao conhecimento, à comunicação e à aprendizagem significativa (SÁ; 

CAMPOS; SILVA, 2007). Pode produzir-se uma infinidade de recursos e jogos 

didáticos com material de baixo custo e sucata, como comentam os mesmos 

autores, por meio de elementos como: i) embalagens descartáveis; ii) frascos; iii) 

tampas de vários tamanhos; iv) retalhos de papéis e tecidos com texturas diferentes; 

v) botões; vi) palitos; vii) crachás; viii) barbantes; e ix) sementes. Nesta pesquisa, 

utilizaram-se tecidos em diferentes texturas para a confecção dos modelos. 

Há uma valorização do ensino quando se constroem os próprios materiais. No 

que se refere a conteúdos microscópicos e abstratos, esses exigem mais da 

imaginação dos alunos, como é encontrado no material aqui apresentado, que 

demanda do aluno a formação de uma imagem mental do que está sendo mostrado. 

Quando se lida com estruturas tridimensionais ou semi-planas (alto relevo), o 

aprendizado pode ser facilitado, e o conteúdo pode ser mais bem complementado e 

assimilado pelos alunos. Se aos alunos videntes a utilização de modelos 



47 

 

 

tridimensionais auxilia na compreensão, espera-se que também seja relevante e 

proveitoso para os deficientes visuais. 

Alguns autores, como Pagano e Martins (2014), fomentam a importância do 

sistema tátil para o deficiente visual, pois é por meio do tato que eles percebem e 

exploram o mundo e, pelas experiências do tato que vão sendo acumuladas na vida 

do sujeito, eles vão dando significado para os objetos, mediante a percepção destes 

objetos que os sujeitos promovem categorização e reconhecimento (NUERNBERG, 

2010). Quanto mais contato com formas diferentes o indivíduo tiver, mais 

associações ele será capaz de realizar, gerando representações mentais de 

elementos visuais ou objetos reais. 

Isso salienta como o material didático pode contribuir para o aprendizado. 

Pagano e Martins (2014) fazem um apontamento de suma importância, ao relatar 

que no Instituto Roberto Miranda (Paraná), eles necessitam de voluntários para a 

produção de materiais, para conteúdos das disciplinas de Geografia e Biologia, por 

haver maior dificuldade e envolverem bastantes imagens e requererem abstrações. 

Por não haver recurso pré-existente, a instituição desenvolve materiais artesanais de 

conteúdos que são muito abstratos, de uso universal, ou seja, para pessoas com 

deficiência visual e videntes.  

Além disso, esses autores também fazem uma reflexão, assim como outros já 

mencionados anteriormente, sobre a escassez de materiais, que contribuem na 

inclusão dos deficientes visuais. Referentemente ao ensino de verminoses, por 

exemplo, não se encontrou trabalho algum semelhante a este. Apesar de o conteúdo 

ser, às vezes, de difícil assimilação, é preciso observar a maneira como as aulas são 

conduzidas, visto que são, em sua maioria, expositivas, fundamentadas em uma 

estrutura visual, ignorando os outros sentidos.  

A fim de tentar suprir essa necessidade, poderiam ser explorados os 

experimentos e neles os sentidos (DICKMAN; FERREIRA, 2008). Depreende-se que 

a dificuldade do aluno, às vezes, não seria tão dependente do modo como a 

disciplina é conduzida ou do conteúdo em si, mas do conjunto de disciplinas e 

conteúdos e, como se destaca nesta pesquisa, da ausência de recursos alternativos 

que atenda a necessidades específicas dos alunos. Os autores também comentam a 

questão de os professores não serem preparados durante a formação para lidar com 
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o ensino para alunos com necessidades educacionais especiais, o que cria uma 

lacuna no ensino e contribui para o baixo rendimento das aulas. 

No trabalho de Masini (2013), investigaram-se as dificuldades do deficiente 

visual na inclusão por meio de entrevistas com alunas com deficiência visual do 

ensino superior. O autor adquiriu algumas informações que se podem observar nos 

diversos níveis de ensino, como: 

 

i. A falta de disponibilidade dos professores para ouvir as necessidades das 

alunas e adaptarem-se a elas; 

ii. A falta de preparo dos professores para ensinar alunos com deficiência visual 

dificultava o desempenho das alunas no curso superior; 

iii. A atitude preconceituosa de desestimular os alunos a continuar o curso; e 

iv. Ausência, na biblioteca da universidade, de livros didáticos ou específicos de 

cada disciplina em braile ou falados. 

 

Ante a dificuldade enfrentada pelos deficientes visuais no âmbito escolar, do 

conteúdo que foi desenvolvido nessa pesquisa e da imaginação da morfologia dos 

vermes, a proposta de trabalhar com materiais tridimensionais poderá auxiliar na 

compreensão dos estudantes. A seguir, discutem-se alguns trabalhos envolvendo a 

temática dessa pesquisa nos anais do ENPEC e apresentada, por meio desses, a 

carência de recursos enfrentados na perspectiva pedagógica. 

 

1.3.1 Investigação sobre artigos envolvendo materiais didáticos para cegos no 

campo da Biologia 

 

Realizou-se uma pesquisa no banco dos anais do Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), um dos eventos mais importantes no 

campo da educação em Ciências. Verificaram-se as informações expostas em 

alguns artigos e se constatou a escassez de pesquisas na área do ensino de 

verminoses para deficientes visuais. Esse encontro ocorre desde 1997, sendo criado 

pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC). 

Nele, se reúnem pesquisadores da área de Educação em Ciências, dentre elas as 

subáreas de Biologia, Física e Química, como descrita no estatuto (ASSOCIAÇÃO 
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BRASILEIRA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2005), com a 

finalidade de discutir trabalhos de pesquisa recentes e tratar de temas de interesse 

da ABRAPEC. Trata-se de um evento bienal, e a análise, que se discutirá neste 

subtópico, abrange as publicações dos últimos cinco eventos, de 2007 a 2015. 

Executou-se a busca no site do encontro de cada ano, em trabalhos 

completos que envolvem a temática desta pesquisa. Procuraram-se trabalhos que 

apresentassem as seguintes palavras-chave: “deficiência visual”, “modelos 

didáticos”, “verminose e parasitose”, “manual didático”, “material didático” e 

“educação inclusiva”. 

No primeiro instante (Tabela 2), observou-se a quantidade de trabalhos 

aceitos nas áreas do ensino de Ciências, sendo na Biologia, Física, Química, 

Matemática e em outras abordagens:  

 

Tabela 2: Relação entre o número de trabalhos aceitos nas diversas áreas do 
ensino em cada ano do evento. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (2016). 

 

Nota-se que o número de artigos envolvendo a área da Biologia cresce ao 

longo dos anos, algo que não ocorreu nas outras áreas, havendo uma oscilação na 

quantidade de publicações, sendo a área da Matemática a que apresenta menos 

trabalhos. As atas desse evento não apresentam registros do número de artigos 

relacionados à área do ensino de Ciências, mas sim à linha temática, que varia de 

“Ensino aprendizagem de conceitos científicos” a “História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência na Educação em Ciências”. No X ENPEC, o que se destacou foi a linha de 

formação de professores de Ciências, com o maior número de trabalhos aceitos. 

ENPEC 
Áreas do ensino contempladas 

Biologia Física Química Matemática Outras 

VI 2007 0 2 2 0 2 

VII 2009 3 4 0 1 1 

VIII 2011 8 10 6 4 3 

IX 2013 9 2 4 0 3 

X 2015 20 9 4 0 3 

Total 40 27 16 5 12 



50 

 

 

Como mencionado anteriormente, buscaram-se algumas palavras-chave. A 

quantidade de trabalhos foi registrada na Tabela 3, para facilitar a visualização e a 

comparação dos dados. 

 

Tabela 3: Relação das palavras-chave nos trabalhos do ENPEC. 

ENPEC 
Palavras-chave 

Total 
DV MOD VRM MAD MTD EI 

VI 2007 4 0 0 0 1 1 6 

VII 2009 5 2 0 0 2 1 10 

VIII 2011 12 5 2 1 6 5 31 

IX 2013 3 7 0 0 2 6 18 

X 2015 10 3 3 0 6 14 36 

Total 34 17 5 1 17 27 101 

DV – deficiência visual; MOD – modelo didático; VRM – verminose; MAD – manual 
didático; MTD – material didático; EI – educação inclusiva. 
Fonte: Elaborado pela autora, com base na Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (2016). 

 

Verifica-se que, nos trabalhos envolvendo a deficiência visual, houve uma 

oscilação, tendo em 2011 a maior quantidade. Destacaram-se alguns trabalhos, 

como o artigo “Uma discussão sobre a utilização da história da ciência no ensino de 

célula para alunos com deficiência visual” (BATISTETI et al., 2009), que utiliza 

representações táteis para ensinar a história da ciência por meio da célula. Assim, 

mediante o modelo da célula aceito na atualidade, foi possível promover uma 

estratégia de ensino a qual tornasse mais produtivo o aprendizado do deficiente 

visual. 

Em 2011, como se destacou pela quantidade de trabalhos referente à 

deficiência visual, notou-se a relevância de 2 trabalhos: um na área da Física, 

relacionado ao aprendizado dos conceitos físicos, segundo a mudança de 

referencial observacional, e o outro na área da Matemática, com a utilização de 

materiais manipuláveis, como recurso para o ensino de Matemática. 

Quanto à palavra-chave “modelo didático”, houve um destaque no IX ENPEC, 

que ocorreu em 2013. Alguns trabalhos foram significativos, como em 2009, que 

foram produzidos modelos didáticos experimentais sobre genética, para contribuir 

para o debate envolvendo esse conteúdo científico. Em outro trabalho, no ENPEC 

de 2011, confeccionaram-se modelos didáticos de plantas extintas, embasando-se 

na Paleontologia para compreender a evolução da vida no planeta.  
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Em 2013, houve a apresentação de 1 trabalho relacionado aos vertebrados, 

utilizando modelos didáticos, em vez de animais sacrificados, trabalhando a questão 

da bioética, da sensibilização dos estudantes e contribuindo para a compreensão do 

conteúdo. Outro trabalho desse mesmo evento tratou do conteúdo de divisão celular, 

com a contribuição do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

(CTSA), que valoriza a reflexão crítica. Formularam-se alguns modelos em EVA 

sobre a divisão celular, e os alunos, vendados, manusearam o material, o que 

configura um aprendizado dinâmico e integrado ao conteúdo científico. Enquanto 

isso, no ENPEC de 2015, houve um trabalho que visava a concretização do 

conteúdo de Citologia, com a construção de modelos celulares pelos alunos, saindo 

da estrutura plana para a tridimensional. 

Quanto a palavra-chave “verminose”, apenas nos eventos VIII e X ENPEC 

houve trabalhos pertinentes. Dos 2 artigos do VIII ENPEC um deles intitulado “O 

estudo das parasitoses humanas com enfoque CTS” (MARTINS et al., 2011), que 

apresenta a verminose na perspectiva do CTS, estimulando o debate e o 

pensamento crítico dos estudantes, acarretando em uma mudança de hábitos. O 

outro trabalho, “Estudo das expressões míticas acerca da prevenção das doenças 

parasitárias: novas possibilidades para o ensino de Biologia” (SILVA; SEVERO; 

DIAS, 2011), buscou identificar o conhecimento prévio dos alunos por meio de um 

questionário e, a partir disso, elaborou estratégias educativas, favorecendo a saúde 

na escola e a prevenção dessas doenças. 

Já no X ENPEC, houve 3 trabalhos relacionados a “verminose”. O primeiro, 

“Estratégias didáticas para abordagem da Enterobiose na educação básica” 

(SANTOS et al., 2015a), envolve estratégias didáticas sobre a doença enterobiose, 

que é uma das verminoses mais comuns. Essa doença foi trabalhada por meio de 

jogos educativos, estudo de caso e aula. O segundo, “Percepções dos alunos do 

ensino fundamental da rede pública de ensino acerca das parasitoses intestinais” 

(COSTA; FERREIRA; MEIRELLES, 2015), relaciona-se com a percepção dos alunos 

diante da transmissão de algumas doenças por meio da água, como o caso da 

esquistossomose, que está sendo abordada nesse mestrado. O terceiro, “Os 

paradidáticos no ensino contextualizado das Ciências Naturais e da Biologia” 

(SANTOS et al., 2015b), refere os equívocos gerados sobre a dengue e a 

esquistossomose, que foram amparados por meio da aplicação de um recurso 
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paradidático, focado nas condições de profilaxia e no tratamento das doenças, a fim 

de promover a apropriação do conhecimento científico. 

No que se refere à palavra-chave “manual didático”, encontrou-se apenas 1 

trabalho, no VIII ENPEC. Nele foi abordado o ensino de Física e a escolha do livro 

didático, pouco atinente a esta dissertação. 

Quanto à palavra-chave “material didático”, houve a mesma quantidade de 

trabalhos no VIII e X ENPEC. De todos os encontros, alguns trabalhos mostraram-se 

mais relevantes a esta pesquisa. Um dos artigos de 2009 (OLIVEIRA, 2009) abordou 

uma proposta de minimização das limitações laboratoriais diante da educação 

inclusiva, dos deficientes visuais e auditivos, em escolas regulares, por meio do uso 

de materiais didáticos que ainda seriam desenvolvidos.  

Em 2011, publicou-se 1 trabalho sobre Microbiologia e Biologia Molecular 

(AQUINO; LIMA; PESSOA, 2009), em que os autores apresentam os materiais 

didáticos tridimensionais produzidos com sucatas, em diferentes tamanhos, cores e 

texturas, para alunos com necessidades especiais, promovendo a inclusão escolar. 

Já o encontro de 2015 teve 1 artigo relevante, sobre a “análise das publicações do 

Encontro Nacional do Ensino de Química (ENEQ) acerca da elaboração de materiais 

didáticos para alunos com deficiência visual” (COSTA; PAULA; CAMARGO, 2015). 

Dentre os 3 encontros analisados no período de 4 anos, encontraram-se apenas 11 

trabalhos relacionados a essa temática. Além disso, salientaram-se as contribuições 

dos trabalhos para o ensino-aprendizagem de deficientes visuais. 

Ao pesquisar a palavra-chave “educação inclusiva”, percebeu-se um 

crescente aumento, evidenciando a importância que essa temática tem apresentado 

ao longo dos anos. No ENPEC de 2007, o trabalho “O mestrado profissional em 

ensino de Ciências e Matemática e a questão do produto como estratégia à 

educação inclusiva” (FERREIRA et al., 2007) utilizou métodos de história oral, 

estudos do perfil conceitual e análise de narrativas, com a finalidade de 

compreender a mentalidade dos estudantes e contribuir para o ensino-aprendizagem 

de estudantes surdos ou cegos. 

No ENPEC de 2015, sobressaíram-se 2 artigos dos 14 encontrados. “O uso 

da audiodescrição como um recurso inclusivo em uma turma de Ciências da EJA” 

(COZENDEY; COSTA, 2015) realizou audiodescrição de vídeos sobre trabalho e 

potência, para alunos com baixa visão, permitindo a esses alunos participarem das 
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discussões dos vídeos, além de contribuir para o aprendizado. “Imagens de biologia 

em provas do ENEM: investigando possibilidades para a inclusão de estudantes 

cegos” (DINIZ; FERREIRA; DICKMAN, 2015) abordou a dificuldade que os 

deficientes visuais encontravam nas imagens das questões de biologia do ENEM, 

diagnóstico a partir do qual se desenvolveram materiais didáticos especializados, 

adaptados em alto relevo, de diferentes materiais e texturas, como thermoform, 

papel cartão, EVA, cordão, entre outros, para representar gráficos e árvore evolutiva, 

além de ter as escritas em braile. O material produzido pela segunda pesquisa foi 

testado e avaliado como apropriado e de boa qualidade. 

Apesar de haver alguns artigos que abordem mais de uma palavra-chave, não 

se encontrou trabalho algum que envolva materiais didáticos sobre verminoses para 

deficientes visuais. Esse é um dado relevante, pois reforça a importância desta 

pesquisa para o meio acadêmico, comprovando a carência de publicações na área, 

principalmente em um evento tão relevante para a área do ensino em Ciências como 

o ENPEC. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia desenvolvida ao longo da 

pesquisa. Expõem-se: i) o método utilizado; ii) o relato do contato da pesquisadora 

com a escola; iii) a descrição da escola; iv) a professora de Ciências; v) o perfil da 

sala de aula; e vi) as etapas da análise de dados, registrada no Capítulo 3. 

 

2.1 Método 

 

Para alcançar o objetivo geral proposto (“analisar as implicações do uso 

didático de materiais tridimensionais no ensino de Ciências, no conteúdo de 

verminoses, com alunos com deficiência visual”), considerou-se pertinente adotar 

uma abordagem metodológica qualitativa. 

A pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1999), apresenta cinco 

características:  

 

i. a fonte direta de dados é o ambiente natural, construindo o investigador o 

instrumento principal;  

ii. prioriza-se a descrição;  

iii. interessa-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; 

iv. tende-se a analisar os dados de forma indutiva; e  

v. o significado é de importância vital. 

 

A abordagem qualitativa “considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números” (ZAMBERLAN et 

al., 2014, p. 94). Nessa perspectiva, parte do processo será realizado pela pesquisa 

interpretativista, de forma que o “acesso ao fato deve ser feito de uma forma indireta 
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através da interpretação dos vários significados que o constituem” (MOITA LOPES13, 

1994, p. 331). 

Diante do grande número de variáveis abordadas neste trabalho, como as 

referentes à fala da professora, à fala dos alunos e à observação da pesquisadora, 

percebeu-se que a pesquisa interpretativista seria o método mais eficiente, por 

considerar a particularidade de cada indivíduo, ou seja, “a intersubjetividade, os 

significados que os homens, ao interagirem uns com os outros, constroem, destroem 

e reconstroem” (MOITA LOPES, 1994, p. 332). 

 

2.2 O contato com a escola 

 

O primeiro contato com a escola ocorreu em novembro de 2015, em que se 

apresentou à direção o projeto de pesquisa e se fez a leitura do termo de 

consentimento livre e esclarecido com o vice-diretor. Este alertou que haveria a 

votação para a nova direção da escola para os anos seguintes e que deveria 

retornar no ano seguinte para apresentar a proposta à nova direção. Após a 

assinatura, o projeto da dissertação foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) e, a partir da aprovação, deu-se o início da construção dos materiais. 

Em fevereiro de 2016, a nova direção foi contatada para agendar a entrevista 

com a professora e realizar a aplicação do material nas aulas, porém a escola 

estava sem supervisor pedagógico, devido a problemas internos. 

Consequentemente, por ordem da Secretaria da Educação, foi impedido o 

desenvolvimento de qualquer atividade na escola, seja para realizar qualquer 

estágio ou pesquisa, pois não teria nenhum responsável para realizar o 

acompanhamento. 

No final do mês de abril, foram contratados novos supervisores e se deu 

prosseguimento à pesquisa na instituição. Ao conversar com a diretora, a 

supervisora pedagógica da manhã e da tarde, com a coordenadora e por fim com a 

professora, todos acordaram com a pesquisa. Entretanto, seria necessário esperar a 

aprovação do inspetor escolar, pois já havia na escola um grupo de outra 

universidade realizando um projeto de extensão com a utilização de materiais 

                                            
 

13
 Citou-se o autor Moita Lopes como sobrenome composto para manter a forma consagrada na 

literatura. 
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didáticos e, como essa pesquisa não iria demandar muito tempo, seriam no máximo 

três aulas, o projeto foi autorizado. 

A professora assinou o termo de consentimento livre e esclarecido e o termo 

de autorização do uso de imagem e depoimento no dia 12 de maio de 2016. Foi 

elucidado sobre a pesquisa, que seriam feitas duas entrevistas com a docente, que 

os materiais desenvolvidos seriam entregues com mais de 15 dias de antecedência 

para que pudesse preparar as aulas.  

Para a realização da atividade, seria necessário que tanto os alunos quanto 

seus responsáveis assinassem o termo de consentimento livre e esclarecido e o 

termo de autorização do uso de imagem e depoimento, concordando em participar 

da pesquisa. A princípio, os termos dos responsáveis seriam encaminhados para 

casa com um bilhete da escola esclarecendo sobre a pesquisa ou então os 

responsáveis seriam chamados no final da aula, já que a maioria busca os alunos e, 

nesse momento, eles assinariam os termos. 

Quando foi agendada a aplicação do material, estava sendo finalizado o 

conteúdo do sistema esquelético, para que os materiais fossem contextualizados e 

fizessem sentido aos alunos, despertando o interesse e que não ocorresse apenas a 

aplicação do material. A professora da turma propôs, como se esperava, que o 

material fosse aplicado dentro do conteúdo do sistema digestório. Foi decidido que 

seria trabalhado o material na segunda semana de junho, pois antes seria estudado 

o conteúdo de alimentação, sistema digestório, para depois adentrar as doenças que 

acometem esse sistema. 

No mesmo dia do agendamento da atividade, os alunos do 8º ano foram 

apresentados. No dia havia apenas quatro alunos, mas a turma possui seis alunos, 

sendo três meninos e três meninas. Eles não ficaram constrangidos com a presença 

de uma nova professora e pesquisadora, agiram normalmente. Segundo a 

professora e outros profissionais da escola, essa é uma turma muito interessada, 

que tem um bom desenvolvimento durante as aulas e, geralmente, quando outro 

pesquisador precisa realizar algum trabalho na turma, eles ficam agitados, fazendo 

brincadeiras para sobressair e chamar a atenção do visitante. 

Procedeu-se à primeira entrevista com a professora no dia 23 de maio, na 

sala dos professores, às 14h, no horário de estudo da docente. Mediante a 

entrevista semiestruturada com a professora de Ciências (Apêndice A), procurou-se 
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recolher informações sobre a docente, foi feita inicialmente, por essa entrevista, uma 

sondagem para compreender o perfil da docente quanto a suas experiências 

docentes. Nessa fase foram feitos questionamentos sobre vários pontos, sendo eles: 

a formação acadêmica; tempo de docência e aspectos (campo) de atuação; 

concepção sobre o processo de inclusão; fundamentos teórico-metodológicos sobre 

deficiência visual e perspectivas de aprendizagem; concepções acerca de aspectos 

teóricos e práticos da prática docente com a temática em questão e as estratégias 

pedagógicas utilizadas e relato de experiência. 

Nesse mesmo dia, como dito anteriormente, os materiais foram entregues a 

ela. Foram apresentados à professora todos os modelos e com eles o manual de 

instruções, previamente impresso, para proporcionar um estudo mais aprofundado 

dos modelos, que foram armazenados na sala da diretora para evitar o extravio. As 

aulas foram acompanhadas pela pesquisadora, um total de sete dias e doze aulas, 

pois na quinta-feira havia um horário e na sexta-feira dois horários, de meados de 

junho até meados de julho, quando os alunos entraram de férias.  

Durante o período de observação, conheceram-se o perfil de cada aluno e a 

didática utilizada pela docente, que lançou mão de outros espaços da escola, como 

pátio, biblioteca, quadra e laboratório, além de ter feito uma visita ao Museu de 

Ciências Morfológicas (MCM) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).14 

Os alunos mostraram-se bastante questionadores e participativos, sempre fazendo 

comentários e perguntas sobre o que está sendo estudado, além de acompanhar a 

inconstância da presença de todos, principalmente na sexta-feira, pois muitos 

moram longe e dependem de transporte público que é limitado. Como acordado com 

a docente, foi iniciado o conteúdo de alimentação, logo após a finalização do 

conteúdo de ossos e músculos, para dar uma sequência lógica à matéria e poder ser 

introduzida a discussão sobre as doenças. 

No retorno das férias, definiu-se o período de aplicação do material, que 

ocorreu em dois dias: 29 de setembro, no 5º horário, e 07 de outubro, no 3º horário. 

Para isso, a professora cedeu duas aulas. Nessas aulas o material foi aplicado 

considerando a seguinte sequência: teníase e ascaridíase no primeiro dia e 

esquistossomose no segundo. Alguns problemas aconteceram referente à 

                                            
 

14
 Considere-se a sigla “MCM/UFMG” para futuras alusões ao museu. 
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participação dos alunos, como a frequência deles, que é uma variável que não se 

tem controle, entretanto três alunos foram frequentes em todo o processo, mesmo 

assim serão apresentados os depoimentos de todos os participantes. Uma das 

alunas foi desligada da pesquisa, pois como exposto anteriormente, essa não 

participou de nenhuma das etapas. 

Alguns imprevistos, como festas na escola, ausência dos alunos e condições 

climáticas, implicaram atraso da aplicação do material, o que ocorreu, como 

supracitado, nos dias 29 de setembro e 07 de outubro, no ambiente do laboratório 

de Ciências. No primeiro dia, estavam presentes cinco alunos, sendo realizada a 

aplicação no ultimo horário. Já no segundo dia iniciou-se com quatro alunos, porém 

uma das alunas teve que ir embora, pois a van estava aguardando e não podia 

esperar até o fim da atividade. E nesse segundo dia foram iniciadas as entrevistas 

com os alunos, porém teve que ser interrompida, pois o horário havia encerrado. 

Como acordado inicialmente, a entrevista ocorreria individualmente, com a gravação 

do áudio, e que um aluno não contaria para o outro sobre a entrevista, até que todos 

já estivessem dado a sua contribuição. 

Outro momento do percurso diz respeito às entrevistas. Como já mencionado, 

em maio foi realizada a entrevista inicial com a professora. Após a aplicação do 

material, realizamos novamente uma entrevista (Apêndice B) com o objetivo de 

verificar as impressões da docente acerca do material desenvolvido. Nessa 

entrevista houve o relato da impressão sobre o manual de instruções; a sequência 

adotada; a concepção sobre o material didático tridimensional; a funcionalidade do 

material e o relato final na concepção da professora sobre o desempenho dos 

alunos. Nesse momento também foi realizada a entrevista com os alunos (Apêndice 

C) com o objetivo de identificar suas impressões sobre os modelos tradicionais de 

ensino bem como sobre o uso dos materiais tridimensionais, no caso, nas aulas de 

verminose. 

Retomaram-se as entrevistas no dia 17 de outubro. Para que os alunos 

relembrassem sobre os vermes trabalhados, esses foram reapresentados, para que 

pudessem manuseá-los. Em seguida, realizou-se a entrevista individualmente, 

durante os horários de Português, disponibilizado pelo docente e pela supervisão. 

Além disso, no horário de estudo da professora de Ciências, procedeu-se à 

entrevista com ela, finalizando a coleta de dados na instituição. 
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Esclarece-se que todos os nomes apresentados na pesquisa são fictícios e 

que a inconstância da presença dos alunos durante as atividades não podia ser 

controlada, uma vez que muitos moram em outras cidades e dependem de 

transporte público, além de outros fatores pessoais. Esses fatos, porém, não 

inviabilizaram o estudo, como também não implicaram redução de qualidade da 

investigação. 

 

2.3 Descrições da escola 

 

O trabalho foi realizado em uma escola de educação especial de Belo 

Horizonte, que presta atendimento às pessoas com deficiência visual, mediante 

“escolarização, habilitação e reabilitação de deficientes visuais; capacitação de 

docentes e apoio técnico às escolas comuns e outras instituições de ensino” (MINAS 

GERAIS, 2006a, p. 1), na região centro-sul, da rede pública estadual do Estado de 

Minas Gerais, na turma do 8º ano do ensino fundamental. 

Atualmente, a escola atende em torno de 300 alunos. Cerca de 250 são 

distribuídos no núcleo de convivência, o antigo núcleo de reabilitação, que oferece 

projetos de tapeçaria, artes cênicas, entre outros, principalmente para as pessoas 

que ficaram cegas. Já na escolaridade, são atendidos, em média, 60 alunos do 

infantil ao ensino fundamental (9º ano), não havendo mais atendimento à Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). 

A instituição acompanha o CBC, que fundamenta a proposta curricular e 

determina o que as escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais devem 

ensinar e apresenta as mesmas disciplinas da escola regular. 

Selecionou-se a referida escola por apresentar um atendimento exclusivo 

para alunos com deficiência visual, o que proporciona uma aplicação mais específica 

do material, visto que foi testado por alunos cegos. O fato de a pesquisadora já 

conhecer a instituição, ter realizado a sua pesquisa de graduação e estágio 

supervisionado, contribuiu determinantemente para essa escolha. 

 

2.4 Professora de Ciências 

 

A docente licenciou-se em Ciências Biológicas, em 2003, pelo Instituto 

Metodista Izabela Hendrix, possui pós-graduação na Universidade Federal de 
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Lavras em Avaliação de Fauna e Flora em Estudos Ambientais. Ela teve 

experiências com deficientes visuais durante o período de estágio da graduação na 

Fundação Zoo-botânica de Belo Horizonte, onde fazia atendimento de educação 

ambiental às escolas visitantes. Esse contato com os alunos com deficiência visual 

era supervisionado pelos coordenadores da fundação, que auxiliava no atendimento 

deles, fornecendo peles e pelos dos animais além de diferentes tipos de plantas, 

para tornar mais palpável a visita. Tal situação incentivou-a a trabalhar com o ensino 

especial. 

Desde essa experiência, a docente realizou o curso exigido pela escola, de 

sistema braile, e, logo que se formou, começou a trabalhar em escolas regulares da 

rede estadual, no ensino fundamental e, depois, nessa escola, com ensino 

fundamental e EJA. Lecionou na instituição e em outras escolas da rede estadual, 

de 2004 a 2009, quando decidiu realizar a pós-graduação. Trabalhou com pesquisa, 

na área da Herpetologia de 2009 a 2012 e, a partir disso, começou a atuar em outra 

área. No ano de 2016, retornou à instituição. 

 

2.5 Perfil da sala de aula 

 

A pesquisa foi realizada na sala de aula do 8º ano do ensino fundamental. A 

escolha deste ano escolar teve como orientação a indicação da direção da 

instituição e o CBC. A direção sugeriu o 8º ano, pois não haveria a turma do 7º ano 

no ano de 2016; já a turma do 6º ano possui alunos com múltiplas deficiências, ou 

seja, além da deficiência visual esses apresentavam outra associada. Entendeu-se 

que esse dado poderia interferir na fidedignidade da pesquisa, pois os alunos 

segundo a direção não responderiam as expectativas, e o 9º ano não se adequaria 

ao conteúdo, que envolve a Química e Física. Além disso, o 8º ano apresentava o 

número maior de alunos, contribuindo para a amostra da pesquisa. Segundo a 

direção, tratava-se de uma das melhores turmas da escola. 

A outra razão da escolha da turma remete ao CBC, que determina esse 

conteúdo como tópico obrigatório para o ensino. Apresentam-se as doenças 

infecciosas e parasitárias, que requer as habilidades básicas de “identificar as 

doenças humanas comuns veiculadas pela água, solo e ar; e relacionar os modos 
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de evitar algumas doenças, como verminoses, protozooses e bacterianas com o 

saneamento ambiental” (MINAS GERAIS, 2006b, p. 60). 

A turma do 8º ano possui 6 alunos, sendo 3 do sexo feminino e 3 do sexo 

masculino, na faixa etária entre 12 e 14 anos, sendo todos cegos, como informado 

pela direção da escola, porém alguns com resquícios visuais, como descrito no 

Capítulo 1, subtópico 1.3. Os estudantes têm três aulas de Ciências por semana, 

não havendo distinção das aulas teóricas e práticas. A disposição das carteiras na 

sala é em semicírculo, porque, como há poucos alunos, facilita a comunicação entre 

todos e, além disso, os alunos possuem lugares marcados, para evitar desconforto 

de optarem pelo mesmo lugar. Essa escolha ocorreu entre eles, e a vantagem é a 

de que os alunos auxiliam uns aos outros, facilitando essa assessoria, já que estão 

mais próximos entre si. 

Todos os alunos possuem máquina de braile, que fica acondicionada na sala 

da supervisora. Sempre que necessário, os alunos utilizam da folha de 40kg 

equivale à gramatura 12015, para escreverem na máquina, caso contrário eles 

utilizam duas folhas A4 juntas para ficarem mais grossas e poder redigir suas 

anotações de aula. 

 

2.6 Percurso da análise de dados 

 

Os materiais didáticos foram produzidos baseados em diversos critérios, 

como morfologia dos vermes, em suas diferentes fases de desenvolvimento; tipo de 

material que seria utilizado; entre outros. Descreve-se a construção desses modelos 

no Capítulo 3, em que se detalham as dimensões mediante imagens, como o 

comprimento e a largura dos vermes; além do manual de instruções. Após a 

confecção dos materiais, esses foram validados por um professor com deficiência 

visual, que também será exposto as impressões e sugestões dele no capítulo 

seguinte.  

Considerando que o objetivo principal deste estudo foi analisar as implicações 

do uso didático de materiais tridimensionais no ensino de Ciências, no conteúdo de 

                                            
 

15
 Papel especial para a impressão dos caracteres em braile, em que a gramatura ou grama por 

metro quadrado é o peso de uma folha de papel medindo um metro quadrado (LEMOS et al., 2006). 
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verminoses, com alunos com deficiência visual, optou-se por elaborar algumas 

questões específicas, que norteassem a análise de dados. Essas questões tiveram 

como intuito delimitar o percurso da análise, com o propósito de responder à 

hipótese inicial, apresentada na Introdução. Desse modo, dividiu-se o percurso da 

análise de dados em três etapas. No Quadro 1, exibem-se as questões que 

direcionam cada etapa, buscando proporcionar uma leitura mais sistemática do 

processo. 
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Quadro 1: Quadro sintético sobre o percurso de análise 

Questão geral: Identificar e analisar como a utilização de materiais didáticos 

tridimensionais, no ensino de Ciências, contribui para apropriação do conteúdo de 

verminoses, na turma de 8º ano do ensino fundamental, em escola especial 

estadual da cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais). 

1º etapa da análise de dados: concepções da professora acerca da 

aprendizagem e do trabalho com o deficiente visual em uma escola especial. 

Questões específicas: Quais são as concepções da professora acerca do ensino 

e como pensa esse processo para pessoas com deficiência visual? Que 

metodologias didáticas ela utilizou no ensino voltado para pessoas com deficiência 

visual e em que medida tais metodologias relacionam-se às perspectivas da 

inclusão e da educação especial? Como a docente considera a inclusão no 

ambiente escolar regular? 

2º etapa da análise de dados: momentos da sala de aula e o uso do material 

tridimensional 

Questões específicas: Como se deram as interações dos alunos com o material 

tridimensional? Como a professora trabalhou os materiais em suas aulas? Como 

os conteúdos foram introduzidos utilizando-se os materiais tridimensionais? Quais 

foram os efeitos desse uso? Quais foram as estratégias utilizadas pelos alunos na 

aprendizagem? 

3º etapa da análise de dados: Posicionamento da professora e dos alunos - 

resultado das entrevistas finais 

Questões específicas: Como a professora interpretou o uso dos materiais em 

sala de aula? O que observou sobre o uso deles? Como os alunos perceberam o 

uso dos materiais e os impactos dos mesmos na aquisição dos conteúdos?  

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Conforme disposto no Quadro 1, distribuiu-se a análise de dados em três 

etapas. Optou-se por apresentar uma questão mais ampla, que orienta toda a 

análise, e, em seguida, etapas mais específicas, que possibilitaram análises mais 

micro-. Salienta-se que todas as aulas foram gravadas em vídeo e as entrevistas em 

áudio. 
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Na primeira etapa, evidenciaram-se as concepções da professora acerca do 

uso de materiais tridimensionais em sala de aula, em relação à pessoa com 

deficiência visual. Para tanto, utilizaram-se as respostas da primeira entrevista com a 

docente e as observações das aulas a fim de compreender as concepções de 

inclusão e educação especial adotada. 

Na segunda etapa, abordaram-se os momentos da sala de aula e o uso do 

material tridimensional, para analisar esses momentos examinaram-se as gravações 

em vídeo e notas de campo, com o intuito de subsidiar a análise da interação dos 

participantes com o material e os impactos promovidos na sala de aula. 

Na terceira e última etapa, examinou-se, por meio das entrevistas finais, como 

foi o posicionamento da professora e dos alunos. Quanto à professora, observaram-

se a metodologia adotada e a concepção perante o manual, os materiais e o 

desempenho dos alunos. Quanto aos alunos, consideraram-se as analogias, o 

comportamento, as impressões em geral, na utilização de materiais didáticos 

tridimensionais nas aulas de Ciências. 
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CAPÍTULO 3 

A PRODUÇÃO E VALIDAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Neste capítulo, relatam-se os processos de: i) produção do material didático, 

no que tange às etapas da confecção, à dimensão, ao tipo de material, à morfologia 

e às imagens dos modelos; e ii) validação do material didático, proporcionada por 

um professor com deficiência visual, que realizou perguntas, comentários e 

sugestões sobre os modelos antes que fossem utilizados com os alunos. 

 

3.1 Construção do produto educacional da pesquisa: materiais didáticos 

tridimensionais sobre as verminoses e o manual didático 

 

A construção dos materiais didáticos tridimensionais se deu a partir do estudo 

da morfologia dos vermes em livros de Parasitologia, como Neves e Filippis (2003) e 

Neves et al. (2005). Escolheram-se os tecidos e dimensões, resultando na 

construção de dez modelos didáticos, envolvendo as três doenças trabalhadas e as 

suas diferentes fases de desenvolvimento, no que se referem os critérios 

estabelecidos por Cerqueira e Ferreira (2000). Esses critérios são sugeridos para 

atingir a eficácia almejada, tanto para alunos cegos como para baixa visão, além de 

também poderem ser explorados por videntes. 

Cerqueira e Ferreira (2000) sugerem que devam ser considerados os 

seguintes critérios: 

 

i. Tamanho: o material não pode ser muito pequeno, para não se perderem os 

detalhes, nem muito grande, para não se perder a visão do todo. O aluno 

consegue manusear o modelo desenvolvido por inteiro. 

ii. Significação tátil: o material deve apresentar diferentes texturas e relevos. 

Nos vermes, os alunos podem perceber as diferentes formas e texturas, 

devido aos diferentes tipos de tecidos. 

iii. Aceitação: o material não pode gerar desagrado ao toque, machucar ou 

causar rejeição durante o manuseio. Todos os modelos desenvolvidos são 

macios e não causam irritação. 
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iv. Estimulação visual: a fim de despertar a visão funcional do aluno, deve ser 

utilizada cor contrastante e forte. Os materiais produzidos apresentam cores 

correspondentes a cada verme. 

v. Fidelidade: a reprodução do material deve ser a mais próxima do real 

possível. O material confeccionado tem formato semelhante ao dos vermes. 

vi. Facilidade de manuseio: o material deve ser prático durante o manuseio. Os 

vermes desenvolvidos são fáceis de manusear. 

vii. Resistência: devido ao manuseio constante, os materiais devem ser de 

produtos resistentes ao toque, para que não se estraguem facilmente. Os 

materiais utilizados para a confecção dos vermes são resistentes. 

viii. Segurança: os materiais não podem gerar perigo aos alunos. Os vermes 

feitos não oferecem risco a eles. 

 

Diante desses critérios, percebe-se que quanto menos detalhes tiver uma 

estrutura, mais fácil se torna a percepção pelo deficiente visual. 

Executou-se a confecção em etapas, sendo a primeira a produção dos 

vermes adultos de teníase, que tiveram um aumento de quase 11% do tamanho 

natural. Para a construção, utilizou-se o tecido viscose na cor marfim (Figura 2). O 

verme produzido mede 2,10m de comprimento total e 7,5cm de largura, que foi 

costurado do lado avesso e depois desvirado, tendo o corpo preenchido de espuma 

para dar forma. Na cabeça da tênia, há quatro ventosas arredondadas (Figura 3), 

feitas da parte áspera do velcro, e foi costurada assim que a estrutura da cabeça foi 

confeccionada, representando o tecido muscular. As ventosas auxiliam o verme na 

fixação ao intestino (SILVA, 2005). 
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No corpo, há dobramentos no tecido, representando as proglótides. Desta 

maneira, o tecido foi costurado em dobras, ainda aberto, para dar forma às 

proglótides, sendo as três últimas as grávidas (Figura 4), que se destacam do corpo 

do verme através de um velcro, que foram confeccionadas separadamente. Dentro 

delas alojam-se os ovos e, para ter acesso a eles, é possível abrir a proglótide 

através de um zíper (de 12cm), havendo dois ovos em cada proglótide grávida 

(Figura 5). Observou-se a necessidade de representar os vermes em seu tamanho 

natural e, consequentemente, foi utilizado um elástico (Figura 6) de 2cm de largura 

e 10 (dez) metros de comprimento, para que os alunos pudessem ter a dimensão 

desse tamanho e do achatamento dorsoventral em forma de fita do corpo da tênia 

(SILVA, 2005).  

 

Figura 4 – Proglótide grávida destacada 

do corpo do verme. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016). 

Figura 5 – Ovos dentro da proglótide 

grávida. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

 

Figura 2 – Modelo da tênia adulta. 

 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016). 

Figura 3 – Representação das ventosas 

na cabeça da tênia. 

 

Fonte: Elvira Horácio (2016) 
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Figura 6 – Elástico representando a tênia. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Fizeram-se os ovos da tênia com aumento de 30% (Figura 7), salientando 

que o ovo possui cerca de 30mm de diâmetro. Escolheu-se o tecido carapinha na 

cor marfim, do lado avesso, preenchido com fibras de poliéster para dar o formato 

esférico, com 9cm de diâmetro, sendo, no total, dezoito modelos de ovos. 

Representou-se o ovo em tamanho natural (Figura 8), por uma miçanga de 3mm de 

diâmetro, porque, como relatado por Silva (2005), a parede do ovo é constituída de 

quitina, que confere resistência às variáveis ambientais. 

 

Figura 7 – Ovo da tênia ampliado. 
 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 8 – Ovo da tênia representado 

por miçangas. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

A segunda etapa foi a construção das diferentes formas do verme da 

esquistossomose. A fêmea adulta (Figura 9) teve o aumento de 70%, feita em tecido 

acetinado de cor amarronzada e preenchida de fibras de poliéster, pois, de acordo 

com Melo e Coelho (2005), a fêmea possui o corpo mais escuro e o tegumento liso, 

por isso, o acetinado aproximou a essa textura. O modelo construído mede 68cm de 

comprimento e 9cm de largura. A ventosa (Figura 10) que auxilia na fixação do 

verme no hospedeiro foi feita de EVA marrom, com 10cm de diâmetro a ventosa 
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anterior e 6,5cm a ventral. Essas ventosas foram de difícil costura, uma vez que o 

material ficou espesso, e a máquina de costura não tinha abertura suficiente para 

essa fixação, havendo a necessidade de melhorar a resistência do EVA com a 

utilização de cola quente. Representou-se a fêmea, em tamanho natural (Figura 11), 

por um palito de 1,5cm de comprimento. 

 

Figura 9 – Modelo ampliado da fêmea da 

esquistossomose. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 10 – Ventosas da 

fêmea da esquistossomose. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Figura 11 – Representação do tamanho natural da fêmea da esquistossomose. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Confeccionou-se o macho adulto da esquistossomose (Figura 12) em pano 

de microfibra bege, já que, segundo Melo e Coelho (2005), o macho possui uma cor 

esbranquiçada e o tegumento do corpo recoberto de minúsculas projeções 

(tubérculos), semelhantes ao tecido utilizado. Optou-se pelo preenchimento com 

espuma, medindo 47cm de comprimento e 16cm de largura, com ampliação de 50 

vezes. As ventosas (Figura 13) foram feitas em EVA branco, tendo a ventosa 

anterior 4cm de diâmetro e a ventral 6cm, e assim, como na fêmea, foram difíceis 

costurar. Além disso, o macho apresenta uma cavidade ventral (Figura 14) de 20cm 

para representar o local onde a fêmea se aloja e é fecundada, sendo assim, 
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representado em tamanho natural (Figura 15) por um palito de 1cm de 

comprimento. 

 

Figura 12 – Modelo ampliado do macho da 

esquistossomose. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 13 – Ventosas do macho da 

esquistossomose. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Figura 14 – Cavidade ventral do 

macho. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 15 – Representação do tamanho 

natural do macho da esquistossomose. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016)  

 

Representou-se o ovo da esquistossomose (Figura 16) em balão branco nº 5. 

Escolheu-se o balão desse tamanho por ser menor e por ser de fácil manuseio, 

preenchido de fibras de poliéster e o epísculo (estrutura semelhante a uma espícula) 

do ovo feito de EVA branco, uma vez que, de acordo com Melo e Coelho (2005), o 

ovo apresenta uma transparência na casca. Medindo o modelo 7,5cm de 

comprimento e 3cm de largura, ou seja, teve o aumento de 500% das dimensões, 

em relação ao tamanho real de 150µm, sendo representado em tamanho natural 

(Figura 17) por meio de uma miçanga de 2mm.  
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Figura 16 – Ovo da esquistossomose 

ampliado. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 17 – Ovo da esquistossomose 

representado por miçanga. 

 

Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Para o miracídio, forma que penetra o caramujo, criou-se, inicialmente, um 

molde de papel por apresentar o formato oval. Usou-se tecido carapinha marfim 

(Figura 18) para representar os cílios das células epidérmicas, que promove o 

movimento na água como relatado por Melo e Coelho (2005). Fez-se o 

preenchimento com fibras de poliéster de 14cm de comprimento e 5cm de largura, 

realizando aumento de quase 800 vezes em relação ao tamanho real de 180µm de 

comprimento e 64µm de largura. Na parte anterior, confeccionou-se a única ventosa 

em EVA branco de 3cm de diâmetro. Representou-se o miracídio representado em 

tamanho natural (Figura 19) por um pedaço de barbante de 1cm de comprimento. 

 

Figura 18 – Miracídio ampliado. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 19 – Miracídio do tamanho natural. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Fez-se o caramujo, vetor da cercária (Figura 20), em tecido oxford, na cor 

marfim, preenchido de fibras de poliéster, costurado, inicialmente, em formato 

cilíndrico e, depois, enrolado, para dar a forma às circunferências da concha do 

caramujo. O modelo mede 19cm de diâmetro, cerca de 5% de aumento, que possui 

de 3 a 4cm de diâmetro em tamanho real. A cavidade foi feita de papelão rígido, 

para o estudante entender que a parte mole do caramujo se aloja nessa cavidade. O 
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tamanho natural (Figura 21) foi representado por EVA com o tamanho aproximado 

de 40mm de diâmetro. 

 

Figura 20 – Concha do caramujo 

ampliado. 

 

Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 21 – Concha do caramujo do 

tamanho natural. 

 

Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

A cercária, forma que infecta o homem, por ser uma estrutura menor e 

apresentar a cauda bifurcada, foi também difícil de costurar, para, depois, virar-se ao 

avesso. Fizeram-se diversos tamanhos até chegar a medida de 20cm de 

comprimento total (Figura 22), ou seja, com aumento de 400x do tamanho normal, 

em relação ao tamanho real de 500µm de comprimento, feita de tecido de viscose 

da cor marfim e preenchida de espuma. Criaram-se as ventosas em EVA branco, a 

anterior medindo 1,5cm de diâmetro e a ventral 3cm, fixadas com cola quente, pois 

não seria possível costurá-las. A seguir, tem-se a estrutura representada em 

tamanho original (Figura 23), por meio de uma miçanga de 3mm de comprimento. 

 

Figura 22 – Cercária ampliada. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 23 – Tamanho natural da cercária. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Na última etapa da confecção dos materiais, construiu-se o verme 

representante da ascaridíase (Figura 24) em tubo de cola quente com as pontas 
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afinadas. O fato de o macho e a fêmea possuírem a morfologia semelhante e 

variando apenas em tamanho, como Silva e Massara (2005) relatam, foi 

confeccionado apenas um modelo representando o macho e a fêmea, para os 

alunos terem a noção da morfologia do verme, que teve 50% de aumento no 

diâmetro apenas, medindo 33cm de comprimento e 1 cm de diâmetro. O tamanho 

natural (Figura 25) foi representado por fios de lã nos tamanhos de 20, 30 e 40cm, 

para os alunos terem a dimensão dos possíveis tamanhos do verme, no qual, o 

macho mede cerca de 20 a 30cm de comprimento e a fêmea de 30 a 40cm. 

 

Figura 24 – Ascaridíase ampliada. 

 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 25 – Tamanho natural da 

ascaridíase. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Fizeram-se os ovos da ascaridíase em tecido acetinado de cor amarronzada 

(Figura 26), revestida por um tule vermelho para fornecer a aspereza da casca 

(SILVA; MASSARA, 2005). Os ovos, que são inicialmente brancos, adquirem cor 

castanha por causa do contato com as fezes, e por terem uma cápsula espessa, 

possuem um aspecto de casca de abacaxi (NEVES; FILIPPIS, 2003). O aspecto 

áspero semelhante à casca de abacaxi foi proporcionado pelo tule. Preencheu-se o 

modelo com fibra de poliéster para dar o formato oval, tendo 7cm de diâmetro, cerca 

de 140% de aumento do tamanho normal de 50µm de diâmetro. Representou-se o 

ovo em tamanho natural (Figura 27) por uma miçanga de 2mm de diâmetro. 
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Figura 26 – Ovo da ascaridíase 

ampliado. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

Figura 27 – Ovo da ascaridíase 

tamanho natural. 

 
Fonte: Elvira Horácio (2016) 

 

Além dos materiais didáticos tridimensionais, elaborou-se um manual sobre 

as verminoses abordadas. Assim como nos modelos didáticos, para a produção do 

manual, realizou-se um estudo prévio sobre a morfologia dos vermes. A partir disso, 

planejou-se como cada material poderia ser explorado pelo professor, quais partes 

da estrutura poderiam ser evidenciadas e as possíveis explicações de cada 

morfologia. 

Não se redigiu o manual para engessar e limitar o professor no ensino das 

verminoses, mas para instruir, inspirar e expandir a criatividade e as possibilidades 

de desenvolvimento da atividade. Nele, as orientações fornecidas trabalham de 

maneira detalhada a morfologia das verminoses. Por meio dele, foi esclarecido que 

é necessário apresentar as estruturas de tamanho aproximado ao real para depois 

introduzir o modelo ampliado, para que os alunos não criem uma imagem distorcida 

e creiam que os vermes são daquele tamanho ampliado. Desse modo, pode ser 

explorada cada estrutura, como, por exemplo, as ventosas, que possuem diferentes 

formas e texturas entre a tênia e a esquistossomose. 

A partir dessas sugestões sobre as doenças supracitadas, o manual permite 

ao professor expandir a discussão abordando a descrição da morfologia do verme 

além de outros pontos, como nome popular, agente etiológico, distribuição 

geográfica, contaminação, sintomas e tratamento; e utilizar os modelos didáticos 

para explicar e enfatizar cada etapa do ciclo da doença. Além isso, o professor pode 

retomar, aprofundar o conteúdo, pois há um glossário sobre as principais palavras 

utilizadas para descrever as parasitoses, trazendo por meio dessas palavras um 

contexto significativo para os alunos, dando um sentido a linguagem que está sendo 

utilizada (MEDEIROS, 2016). 
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3.2 Validação do material 

 

O professor de Matemática da instituição atualmente responsável pelo Centro 

de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) teve a liberdade de 

fazer perguntas, comentários e sugestões, referentes ao material. Ele foi convidado 

para verificar a percepção do material, por ser deficiente visual, e indicar quais as 

mudanças que poderiam ser tomadas antes de ser aplicado. Esse professor é 

formado em Matemática pela UFMG e com especialização na área do Ensino de 

Matemática, leciona a 23 anos. Entre eles, trabalhou durante 4 anos em escolas 

regulares, e 19 anos nessa escola especial, estando os últimos 9 anos na área da 

capacitação para professores do estado de Minas Gerais, ensinando Braile e Código 

Matemático, que fazem parte do curso exigido pelo Diretoria de Educação Especial 

de Minas Gerais (DESP). 

O primeiro material a ser apresentado ao professor foi o ovo de ascaridíase 

em tamanho aproximado. Ao manuseá-lo, perguntou se o ovo era naquele formato 

que estava sendo apresentado, porque ele alertava que aquele modelo não era 

completamente arredondado, pois esse foi representado por uma miçanga com 2mm 

de diâmetro. Foi explicado que esse modelo serviria apenas para os alunos terem a 

dimensão do tamanho do ovo. Em seguida, foi entregue o modelo do ovo ampliado e 

o professor relatou que dava para “ver” que o ovo apresentava uma aspereza, não 

era liso e novamente questionou se a forma do ovo era daquela maneira. 

Novamente foi afirmado que era um formato aproximado, para que os alunos 

pudessem “ver” os detalhes do ovo, como nesse caso a textura. 

Para representar os vermes adultos da ascaridíase, utilizaram-se os pedaços 

de lã para ter a noção do tamanho deles, variando de 20, 30 e 40cm. O professor 

perguntou se esses tamanhos estavam relacionados com o desenvolvimento do 

verme, como, por exemplo, em dez dias, o verme adquiria o tamanho de 20cm e, 

com o passar dos dias, iria aumentando de tamanho. Foi relatado a ele que os 

vermes vão aumentando de tamanho, mas esse modelo serviria para mostrar que há 

diferença do tamanho entre macho e fêmea, que poderiam chegar a esse 

comprimento. Ele relatou que dava para perceber a diferença entre os pedaços de lã 

e perguntou do que era feito aquele material, parecendo barbante. Em seguida, foi 

apresentada, em tubo de cola quente, a morfologia do verme com o corpo alongado, 

cilíndrico e com as pontas afiladas. O professor disse que nesse modelo ficou mais 



76 

 

 

fácil de perceber as pontas mais finas, parecendo ponta de lápis e o corpo 

arredondado, fazendo-o lembrar do que ele já tinha visto quando possuía visão. O 

professor balançou o bastão e perguntou do que era feito e foi informado que era de 

tubo de cola quente. 

Posteriormente, entregou-se ao professor o rolo de elástico, contendo 10m de 

comprimento. O docente relatou que entregar apenas o elástico para os alunos não 

faria muito sentido. Seria interessante colocá-los para andar ou comparar com o 

tamanho da sala, da distância de uma porta a outra, para que eles pudessem 

compreender melhor esse tamanho. Então, sugeriu que os alunos fossem 

encaminhados para a quadra ou para um espaço maior, em que um aluno iria 

segurar em uma extremidade do elástico, sem esticar, enquanto outro aluno iria 

percorrer por esse, alternando os alunos para que todos tivessem a experiência de 

perceber o comprimento que o verme pode atingir dentro do organismo humano. 

Mostrou-se também o modelo ampliado da tênia. Em um primeiro momento, o 

professor disse que estava parecendo uma cobra. Percorreu a mão pelo corpo da 

tênia e foi relatando que a parte de baixo tinha umas bolas, que poderiam ser os 

ovos dentro dela. Ao subir, foram surgindo dobras, que são as proglótides e, então, 

perguntou se aquelas dobras tornar-se-iam posteriormente nas proglótides grávidas. 

A pergunta foi confirmada e foi dito que, por meio daquelas dobras, também 

chamadas de anéis, que o verme crescia. O professor prosseguiu pelo corpo da 

tênia e observou que na outra extremidade havia um afinamento, questionando se 

era um pescoço, informação que foi novamente confirmada e comentada que a partir 

do pescoço que surgiam as proglótides. Logo acima, havia a cabeça do verme. Ele 

verificou que havia algumas estruturas ásperas e foi esclarecido que, por meio 

daquelas estruturas, que são as ventosas, o verme se fixava no intestino do ser 

humano. 

Algo que despertou muito a curiosidade do docente foi a forma de 

contaminação, não apenas dessa verminose, mas de todas, em geral; se havia 

alguma possibilidade de ele adquirir essa doença e como isso poderia ser evitado. 

As dúvidas foram sanadas, explicando a contaminação e profilaxia das doenças. 

Esses questionamentos serviram de confirmação que por meio dos materiais 

poderiam ser abordadas outras questões, que a discussão sobre as verminoses 

poderiam ser ampliadas utilizando aqueles modelos. 
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Retomando ao corpo da tênia, pediu-se ao professor que retirasse a última 

proglótide grávida, presa pelo velcro, e que tivesse acesso aos ovos através da 

abertura do zíper. Além disso, foi solicitado que recolocasse os ovos dentro da 

proglótide e que encaixasse no verme, o que foi feito sem nenhuma dificuldade. O 

docente relatou que gostou muito da maneira como a proglótide se destacava do 

corpo da tênia e perguntou como esse processo ocorre no ser humano. Foi 

esclarecido que essas proglótides, ao se soltarem do corpo da tênia, por ficarem 

alojadas no intestino, são liberadas nas fezes. Ele quis saber como eram liberadas 

nas fezes, se era algo visível e todas essas dúvidas foram esclarecidas ao longo da 

avaliação do material. 

Em seguida, apresentou-se o ovo da tênia, representado por uma miçanga de 

tamanho aproximado. O docente disse que aquele ovo era mais arredondado e 

maior do que do verme anterior, algo condizente, pois essa representação possuía 

3mm, enquanto a outra 2mm. Nesse momento foi retomado o outro ovo para que 

houvesse comparação entre os tamanhos. O ovo ampliado foi observado quando 

estava sendo manuseada a proglótide grávida. 

Adiante, apresentaram-se os modelos da esquistossomose: primeiro, a fêmea 

em tamanho aproximado por um palitinho; depois, o de tamanho ampliado. O 

professor disse que ela era bonita e novamente perguntou onde ficava no 

organismo. Ele reconheceu que a extremidade posterior era mais afilada e na 

anterior tinha a presença das ventosas, que ele mesmo perguntou se ajudava na 

fixação. Em seguida, foi mostrado o macho em tamanho aproximado e, depois, em 

tamanho ampliado, e ele afirmou que a macho era menor do que a fêmea, que pode 

ser observado pelos palitos, porque, apesar de ser uma diferença de apenas 0,5cm, 

pode ser percebida.  

O macho da esquistossomose foi comparado a um travesseiro pelo professor, 

dizendo que era “fofinho” e macio, dando uma sensação de “vontade de deitar”. Ele 

questionou o que era aquele buraco na porção ventral do verme e foi esclarecido 

que é uma cavidade onde a fêmea fica alojada e ocorre a reprodução. Sabendo 

disso, ele mesmo fez esse encaixe da fêmea no corpo do macho e pode 

compreender o que havia sido dito. Assim como na fêmea, ele observou que o corpo 

do macho era afinado nas extremidades e possuía duas ventosas na região anterior, 
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que também auxilia na fixação do verme, além da textura do tecido cheia de 

projeções. 

Na sequência, disponibilizou-se o ovo da esquistossomose, primeiro em 

miçanga. O informante conseguiu reparar que esse ovo era menor do que o da 

teníase e semelhante ao da ascaridíase. Novamente relatou sobre o formato que a 

miçanga possui, por não ser completamente arredondada. O docente afirmou que 

quando se fala em ovo a imagem que se pensa é no formato do ovo da galinha, e 

por esses não apresentarem o mesmo formato, acabou achando estranho. Na 

sequência, foi mostrado o ovo ampliado da esquistossomose. O primeiro comentário 

dele foi que essa estrutura parecia uma fruta, talvez com caju, textura lisa. 

Perguntou se era balão e comentou que a parte da projeção era diferente da 

castanha do caju, pois no ovo da esquistossomose era pontiagudo. 

Após a apresentação do ovo, introduziu-se a estrutura do miracídio. O 

professor interrogou o que aquele modelo tinha a ver com o ovo e quando ele surgia, 

em qual parte do corpo habitava. Foi esclarecido que o miracídio saiu do ovo e 

infecta o caramujo na água, e nessa fase o miracídio não infecta o homem. 

Primeiramente foi apresentado o miracídio em fio de lã de 1cm, porém, logo que o 

professor o manuseou, esse material se desfez em suas mãos. A sugestão foi trocar 

por outro mais resistente como o barbante, pois os alunos são curiosos e iriam 

desfazer esse modelo, assim como ocorreu com ele. Ao manusear o miracídio 

ampliado, o professor comparou ao milho de pipoca, que inicialmente ele está dentro 

de uma casca arredondado e depois “ploft”, é formado essa estrutura maior, 

“fofinha”. Ele alegou ter gostado da textura do miracídio, que era agradável ao toque, 

além de ter percebido que o miracídio também possui a estrutura da ventosa que 

auxilia na fixação no caramujo. 

Em seguida, apresentou-se a cercária, que é a forma infectante do homem. O 

material foi manuseado em tamanho próximo do natural, em miçanga, e ainda foi 

apresentado em tamanho ampliado. O professor gostou muito desse modelo, disse 

que era feio, mas de agradável manuseio. Ficou bastante tempo mexendo com esse 

modelo, que também foi comparado a um “ET”, por apresentar uma forma 

parecendo uma cabeça e as duas pernas. Consequentemente, o professor 

perguntou qual a relação da cercária com o miracídio e foi explicado que o miracídio 

amadurece dentro do caramujo, transformando-se na cercária, que sai do caramujo 
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e infecta o homem. Nesse instante, ele salientou a importância de contextualizar os 

modelos com o conteúdo estudado para facilitar na compreensão da matéria. 

Por fim, entregou-se o caramujo, o modelo do tamanho aproximado. O 

docente indagou se o caramujo seria daquele tamanho e qual a relação com as 

conchas do mar, nesse momento foi informado que o caramujo, assim como as 

conchas do mar, são moluscos, porém são de classes diferentes e podiam habitar 

em lugares diferentes como terra, água doce e salgada. Ele comentou sobre a 

dureza da concha e que já até a colocou no dente e mordeu para poder “ver” quando 

estava na praia. Questionou se o caramujo vive dentro da concha e foi então 

elucidado que o animal vive dentro dela e o próprio secreta a sua concha, que 

possui diversos formatos e durezas. Quando se mostrou o caramujo ampliado, disse 

que parecia uma mangueira enrolada, que se entregasse esse material sem 

contexto ele não saberia identificar. Perguntou sobre a idade dos caramujos e foi 

esclarecido que, pelo espiral da concha, é possível supor a idade do animal, ou seja, 

quanto mais voltas, mais velho. 

Para compreender mais adequadamente qual forma habitava o caramujo e 

qual infectava o homem, retomaram-se os materiais representantes de cada um e 

acoplado a eles para esclarecer e, com isso, dar sequência às explicações, ou seja, 

do caramujo habitava o miracídio, que amadurecia e saia em forma de cercária para 

infectar o homem. O professor afirmou que gostou muito dos materiais, que sendo 

contextualizados facilitava na compreensão, porém, se fossem estudados 

aleatoriamente, não faziam sentido, pois são formas muito diferentes do que eles 

conhecem. 

O professor interrogou qual seria o destino desse material depois da 

pesquisa. Esclareceu-se que ele seria apresentado em alguns eventos, usado para 

a produção de alguns artigos relacionados ao tema e, posteriormente, seria doado, 

porque, quando foi contatada a Secretaria Municipal de Educação de BH, sugeriram 

entrar em contato com o CAP, já que costumam produzir alguns materiais, e poderia 

ser encaminhado para alguma escola. Nesse momento, o professor disse que ele 

nunca viu nenhum material no CAP, apenas impressões em braile e sugeriu que 

esse material, então, fosse doado para a própria instituição em que seria aplicado, 

uma vez que foi pensado para esse local, além de lá possuir um laboratório de 

Ciências, onde seria armazenado e utilizado em outras turmas nos anos seguintes. 



80 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Neste capítulo, desenvolve-se a análise de dados, dividida em três etapas:16 i) 

o trabalho da docente com alunos com deficiência visual em uma escola especial; ii) 

a aplicação do material tridimensional; e iii) as impressões da docente e dos alunos 

nas entrevistas. 

 

4.1 Concepções da professora acerca do trabalho com o deficiente visual: 

entre educação especial e inclusão 

 

Dividiu-se esta primeira etapa em dois subtópicos: i) a primeira entrevista com 

a docente, contendo suas impressões sobre o processo de inclusão e suas 

metodologias perante uma escola especial; e ii) as observações das estratégias 

pedagógicas utilizadas pela docente nas aulas que antecederam o uso do material. 

 

4.1.1 Discussão acerca da primeira entrevista com a docente 

 

Nesta primeira etapa, a partir da entrevista realizada, serão abordadas as 

impressões da docente acerca do trabalho realizado com deficientes visuais em uma 

escola especial. A entrevista objetivou interpretar impressões e compreensões 

acerca do tema como forma de tentar compreender como esses conhecimentos da 

professora se articulam na sua prática pedagógica. Inicia-se, portanto, tentando 

ouvir a docente para, em um momento posterior, analisarmos a sua prática à luz de 

sua fala e das teorias que tratam o tema. 

Antes de iniciar propriamente a discussão, é importante ressaltar que se tem 

clareza de que a instituição participante da pesquisa é uma instituição de educação 

especial. Mesmo assim, sublinha-se a importância de conhecer a concepção da 

professora sobre a educação inclusiva, até como forma de estabelecer certa relação 

entre as suas concepções e formas de atuação junto aos alunos com deficiência 

visual.  

                                            
 

16
 Conf. Quadro 1. 
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Ao se deparar com o ensino para alunos com deficiência visual, é inevitável 

fazer uma associação com a educação inclusiva. Dessa maneira, parte-se 

inicialmente dessa perspectiva e questionamos a docente sobre a concepção dela 

acerca da inclusão e sobre o que ela pensava sobre o tema, como o entendia. A 

seguir, veja-se um trecho da fala da professora sobre a questão: 

 

“eu particularmente não sou a favor (da inclusão), eles têm uma dificuldade 

aqui dentro, que é uma escola voltada para eles, eu imagino eles fora, em 

uma escola estadual, com uma sala com 45 alunos, que a gente sabe que 

os meninos não são muito interessados, imagina uma professora com esses 

45 tendo um deficiente visual dentro da sala? No meu ponto de vista não 

sou muito a favor da inclusão” (PROFESSORA).
17

 

 

Em relação à fala “eu particularmente não sou a favor (da inclusão)”, é 

significativo pontuar que, independente da concordância ou não com a inclusão, 

esse é um direito assegurado em leis, decretos e diretrizes. Desde a Constituição 

Federal de 1988 já havia um movimento legal que objetivava garantir que a 

educação fosse um direito de todos. O capítulo III, seção I, art. 208 da Constituição, 

versa sobre o dever do Estado com a educação e inciso III discorre sobre o 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 2012, p. 122). Apesar de ser 

assegurado pela Constituição a professora discorda dessa inserção. Podemos aqui 

fazer diferentes inferências sobre a resposta da professora. Para melhor 

compreendê-la é preciso ressaltar que sua atuação se dá no campo da educação 

especial, dentro de uma escola que tem essa perspectiva educacional. Ela 

reconhece as necessidades dos alunos e as carências enfrentadas nas escolas 

regulares e talvez esse fato a faça defender a escola especial como o lugar de 

atendimento ao público-alvo da educação especial. Embora revele pensar nessa 

                                            
 

17
 Optou-se por redigir as falas da professora e dos alunos da maneira mais próxima às originais, isto 

é, sem tentar “maquiá-las” com as regras da língua-padrão, que poderiam sufocar a voz coloquial do 
indivíduo, o modo como ele se expressa sobre si, sobre o outro e sobre o mundo quando se sente 
confortável e, de fato, ouvido. A pontuação, por exemplo, seguiu mais os desenhos prosódicos do 
que as regras sintáticas tradicionais. Decidiu-se formatá-las com fonte em tamanho 10, aspas e 
espaçamento de 1,5, para diferenciá-las de citações de livros, artigos, leis e afins. Por questões de 
sigilo, não se disponibilizou a íntegra das entrevistas nos Apêndices, mas apenas os roteiros. 
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perspectiva, é importante ressaltar que os estudos no campo da educação inclusiva 

têm evidenciado o perfil segregador de tais instituições (MANTOAN, 2001a). 

Além disso, cabe retomar também a Declaração de Salamanca de 1994, 

marco importante para a educação inclusiva, que reafirma o compromisso com a 

Educação para Todos e o processo da inclusão. Como a Constituição, a Declaração 

de Salamanca reforça a inserção dos alunos com necessidades educacionais 

especiais nas escolas regulares e o dever das escolas em estabelecer estratégias 

para o atendimento destes alunos. Entretanto, na opinião da docente, 

compreendemos como esse processo de inserção ainda é árduo, pois os 

profissionais do ensino, frequentemente, não conseguem dar o suporte necessário 

até mesmo aos estudantes videntes, quiçá aos deficientes visuais.  

A fala da docente sobre a quantidade de alunos evidencia duas possíveis 

questões. A primeira diz respeito ao número excessivo de alunos em sala de aula, 

que de fato coloca em risco a qualidade de qualquer atuação pedagógica. A 

segunda mostra a dificuldade, que geralmente, os professores têm em enfrentar as 

diferenças, afinal, como lidar com um deficiente em meio a tantos outros alunos? 

Além disso, vale a pena questionar se o deficiente visual seria o único diferente em 

sala de aula. Essas questões têm sido debatidas em diversas pesquisas que tratam 

da dificuldade de professores com o conceito de diferença e de como lidar com ela 

no processo pedagógico. (SASSAKI, 2005; CARVALHO, 2005). Sassaki (2005) 

evidencia que a Constituição e a Declaração de Salamanca são documentos 

importantes que asseguram o direito educacional, como supracitado. Esse autor 

observa que há uma exclusão de alunos com deficiência, uma vez que as diferenças 

sobressaem diante do processo de inclusão, entretanto ele reforça a valorização das 

diversidades humanas, pois independente de sua limitação funcional, orgânica ou 

social o indivíduo tende dar uma contribuição significativa à sociedade. 

Carvalho (2005) é outra autora que faz uma reflexão pertinente e aponta que 

as mudanças devem ser tão profundas, a ponto de realizar transformações, tanto 

nas concepções, quanto nas práticas do atendimento aos alunos. Isso não compete 

apenas ao campo da educação especial, mas a todos os setores da educação, uma 

vez que cada aluno possui um ritmo no processo de desenvolvimento e 

aprendizado, pois a inclusão não se restringe apenas ao deficiente, mas a todos que 

necessitam de apoio em seu aprendizado. 
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Ao dizer que não é a favor da inclusão, a professora complementa dizendo 

que os alunos já possuem dificuldade, em uma instituição dedicada exclusivamente 

a eles, quiçá em uma que não o seja. Seria possível alegar que, nessa alocução, 

retrata os modelos formatados de educação, nos quais as diferenças não podem 

emergir. Essa fala nos leva a interrogações sobre o quão difícil é a construção de 

novas mentalidades e atitudes sociais, por não sabermos como lidar com as 

diferenças. Além disso, a professora reflete um pensamento de que os alunos 

seriam mais bem assistidos, em uma escola especial, do que na escola regular 

devido ao preparo dos profissionais e recursos.  

A outra perspectiva interessante a ser analisada tem como referência a frase 

“é uma escola voltada para eles”. É importante salientar que a escola em questão é 

de atendimento exclusivo a alunos com deficiência visual, o que não ocorre na 

escola pública regular. Essa frase pode reforçar a ideia de que as pessoas, público-

alvo da educação especial, devem ser colocadas em espaços educacionais 

específicos e de iguais, contudo se pode supor que tenha havido uma compreensão 

por parte da docente, mais pelo viés social, durante a entrevista, como se nessa 

instituição os alunos fossem preparados principalmente para a sociedade, havendo 

além do ensino, o caráter social de formar cidadãos, o que cabe questionamento.  

Dando continuidade à entrevista, há outro trecho que contribui para refletir um 

pouco mais sobre as dificuldades de se pensar a inclusão de fato. Embora se trate 

de uma instituição de educação especial, na fala da professora é possível inferir que 

ela entende essa escola como inclusiva: 

 

“Eu acho que aqui acontece, mas não sei, sabe, se é muito válida. Eu 

preferiria os meninos aqui, porque aqui a gente consegue estar 

completamente voltado pra eles” (PROFESSORA). 

 

Apesar de ser esperado que a docente desse uma resposta negativa, ela 

ficou indecisa, quanto à existência da inclusão na escola. É algo paradoxal pensar 

que uma instituição especializada em alunos com deficiência visual possa ser 

considerada uma escola inclusiva. Ao considerar que, na escola em questão, ocorre 

a inclusão, visto que essa é uma instituição de educação especial e nela só estudam 

alunos com deficiência visual, a professora pode ter apresentado uma confusão 

conceitual entre escola especial e escola inclusiva. Esses são conceitos diferentes e 
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merecem ser compreendidos nas suas especificidades. Viu-se anteriormente que os 

documentos oficiais deixam isso claro e fazem a distinção entre ambas. 

A Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais determina que 

 

A escola especial, frente ao processo de inclusão, deve transformar-se, 
romper com o papel assistencialista, cujas prioridades eram o cuidado 
pessoal, a clínica e a socialização dos alunos com deficiências e transtornos 
globais do desenvolvimento, organizando-se para o oferecimento de apoio 
às escolas comuns, através de capacitações dos professores, suporte de 
recursos didáticos e tecnológicos específicos e oferecimento de 
complementação curricular aos alunos público da Educação Especial que 
estão matriculados nas escolas de ensino comum (BELO HORIZONTE, 
2014, p. 22). 

 

Na escola investigada, além do que é proposto pela Secretaria do Estado, 

como os segmentos de habilitação, reabilitação e capacitação de docentes e apoio 

técnico, para alunos com deficiência visual congênita ou adquirida e instituições de 

ensino, há ainda o nível de escolarização, que é “destinado à escolarização na pré-

escola e no ensino fundamental de alunos com deficiência visual associada ou não a 

outra deficiência” (MINAS GERAIS, 2006b, p. 1). Assim, essa escola, além da 

escolarização, tem um caráter social, que prepara os alunos para uma inserção 

social, ou seja, quando se tornarão economicamente ativos, dessa forma, reduzindo 

a desigualdade social, por serem deficientes visuais. Beyer (2006, p. 12) traz uma 

reflexão bastante interessante sobre a escola especial e a promoção da inserção 

social, ao dizer que 

 

a grande dificuldade que encontramos nas escolas especiais deve-se à 

limitação no horizonte social das crianças com necessidades especiais [...] 
Enquanto estas precisariam da convivência com crianças com condições 
cognitivas e socioafetivas diferenciadas das suas, vêem-se, através [sic] 
das situações pedagógicas e sociais correspondentes, atreladas a um 
modelo limitado de interação (BEYER, 2006, p. 12). 

 

Esse autor também diz que a principal desvantagem de manter o aluno fora 

da escola regular estaria no plano social: na escola especial, eles lidam a todo 

instante com alunos com a mesma deficiência, privando-os de trocas sociais, da 

relação entre os indivíduos, pois a convivência “com condição individual similar, 

acabaria por provocar um processo de limitação psicossocial, na medida em que as 

trocas interpsicológicas se restringiriam às feitas no grupo de iguais” (BEYER, 2006, 

p. 12). O autor, não obstante, afirma que a vantagem de lidar com o mesmo grupo é 
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adquirir a consciência do pertencimento, de reconhecer suas limitações e 

potencialidades, e a partir disso trabalhar para sua progressão, seja essa social ou 

intelectual. 

Como complemento da pergunta se havia inclusão naquela escola, 

questionou-se a docente sobre o que ela quis dizer quando declarou que aquela 

escola “estava voltada para eles” e o que era feito de diferencial para justificar esse 

tipo de atendimento especializado, ao que ela respondeu: 

 

“É tentando colocar um material específico para eles, tendo uma avaliação 

diferente. A gente é mais interessado com eles, próximos da gente sabe? 

[...] Eu tento ver dele o que ele necessita assim, a dificuldade maior. Então 

eu tento correr atrás, eu imagino que eles nessas escolas, digamos 

“normais” eles não tenham isso, eu acho que eles talvez possam ser 

tímidos, não conseguem chegar próximo ao professor e pedir essa ajuda 

que aqui teriam” (PROFESSORA). 

 

Na fala da docente, parece estar implícito que o trabalho na escola especial 

permite ser voltado para os “iguais”. Aqui é preciso pensar na perspectiva 

metodológica. Trabalhar com salas homogêneas pode ser um indicativo de trabalho 

mais organizado e direcionado, na concepção dela. É interessante chamar a 

atenção para o fato de que, mesmo sendo deficientes visuais, é impossível dizer que 

temos uma sala de “iguais”. Os professores estão lidando sujeitos com percursos 

diferentes, com interações sociais diferentes, entre outros aspectos, e até mesmo 

em uma escola regular nos deparamos com a diversidade dos alunos. Novamente 

visualiza-se o reforço de um modelo educacional pautado na padronização dos 

sujeitos. 

Quando se trata de educação especial, nota-se o papel importante, que ela 

exerce, ao propor metodologias, recursos, estratégias para o ensino-aprendizado, 

para alunos com deficiência e outros comprometimentos (GLAT; BLANCO, 2007). 

Observa-se, na fala da docente, que ela se preocupa em produzir “material 

específico para eles” e “tento ver dele o que ele necessita”. Verifica-se, nesses 

trechos, justamente o movimento que deve ser realizado nas escolas regulares, para 

que haja a inclusão por meio da educação especial. Para alguns autores, como Glat 

e Fernandes (2005), Sassaki (2005) e Rodrigues (2006), a inclusão consiste 

basicamente na mudança da postura da escola ou da comunidade, a fim de sanar 
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ou diminuir a exclusão da pessoa com deficiência no ambiente educacional e/ou 

social.  

Contrariamente ao conceito de inclusão, David Rodrigues (2006), Sassaki 

(2002a, 2007), Glat, Pletsch e Fontes (2007) e Mantoan (2015) relatam que a 

integração se configura, sobretudo, na inserção dos indivíduos com deficiência na 

escola e/ou comunidade, onde se integrarão à sociedade de modo que o movimento 

da mudança ocorra a partir da pessoa com deficiência. Não se pode inferir o 

conceito que ao qual a docente mais se adequa, pois ela se adapta aos alunos com 

deficiência visual, caracterizando um indício de prática inclusiva, entretanto as falas 

a aproximam da integração. 

Outro dado importante nas falas da docente diz respeito ao uso recorrente do 

termo “normal”. A professora cita esse termo por diversas vezes, como se estivesse 

categorizando os alunos. Na literatura, há uma distinção entre o termo normal e 

pessoas com deficiência. Essa nomenclatura vem sendo questionada desde o final 

da década de 50, pois tenta aproximar as condutas e as circunstâncias do cotidiano 

dos deficientes, com a maneira de vida do resto da sociedade, tornando-os 

semelhantes (CAPELLINI; MENDES, 2006). Percebe-se, então, que a ideia de 

“normalidade, em relação a pessoas, é um conceito questionável e ultrapassado” 

(SASSAKI, 2002b, p. 5). 

Apesar de todas as terminologias já apresentadas na história como 

normalização, integração, diversidade e inclusão, entre outras, é preciso ressaltar 

que a maioria trata da diferença. Ainda assim, isso leva a entender que a concepção 

de homogeneidade é muito presente na sociedade: “o reconhecimento do específico 

e do diverso implica assumir que cada país deverá definir políticas pensadas desde 

sua própria realidade, relevantes e apropriadas a seu contexto, sua história e sua 

cultura” (CAMACHO, 2004, p.11). Trata-se, pois, de legitimar o direito a diferença e o 

quanto isso tem a enriquecer o ambiente, seja esse educativo ou social. 

Durante a VII Reunião Regional de Ministros da Educação (Cochabamba em 

2001), discutiu-se a importância de valorizar a diversidade e a interculturalidade no 

sistema da aprendizagem. Recomendou-se que “os processos pedagógicos levem 

em conta as diferenças sociais, culturais, de gênero, capacidade e de interesses, 

com vistas a uma melhor aprendizagem, à compreensão mútua e à convivência” 
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(DUK, 2005, p. 58). É importante que essa mudança aconteça também no âmbito 

político, para poder possibilitar oportunidades para todos, pois cada um possui  

 

uma maneira própria e específica de absorver experiências e adquirir 
conhecimento, embora todas as crianças apresentem necessidades básicas 
comuns de aprendizagem, as quais são expressas no histórico escolar e 
obedecem as diretrizes gerais de desempenho acadêmico (DUK, 2005, p. 
60). 

 

Refletindo sobre o debate acerca dos termos normal e anormal, é importante 

ressaltar que, quando se tenta colocar todos dentro de uma mesma categoria, o que 

se tem é a negação da diferença pela negligência das necessidades específicas de 

cada indivíduo, o que vai contra o processo de valorização da diversidade. Apesar 

de nos parecer que a docente não tem a intenção de categorizar ou discriminar as 

diferenças de seus alunos, chama-se a atenção para nomenclaturas e concepções, 

a fim de minimizar a discriminação em relação às pessoas com deficiência 

(SASSAKI, 2002b). 

Posteriormente, indagou-se à docente quanto à sua preparação para dar 

aulas a deficientes visuais e a formação continuada. Ela informou que não tem curso 

algum na área da inclusão, educação especial ou afim para deficiência visual, 

apenas o exigido pela instituição, que são os cursos de braile e código matemático. 

A resolução nº 3.118, de 2016, determina a “formação especializada em Sistema 

Braile (processo de leitura, escrita e transcrição) e Código Matemático Unificado” 

(BRASIL, 2016b, p. 21). 

Ademais, ela não fez formação alguma que lhe permitisse ter uma dimensão 

política da educação especial na perspectiva inclusiva e das diferenças entre 

integração e inclusão. Esse é um dado que destaca a distância entre uma formação 

teórica consistente e a atuação prática. Como pensar uma prática inclusiva que não 

se funda em uma teoria inclusiva? Cabe afirmar que as respostas da professora são 

coerentes com sua formação e atuação, que sua atitude e forma de agir, 

pedagogicamente, são condizentes com os conhecimentos que possui sobre o tema. 

Ressalta-se essa questão porque o foco da docente está no atendimento e bem-

estar dos alunos. Não é possível questionar o seu trabalho a partir das respostas 

que deu. Vale, muito mais, salientar que é preocupante a falta de formação e que 

isso, de alguma forma, pode implicar nas ações pedagógicas em sala de aula, no 

ensino dos alunos com deficiência visual.   
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Como é exposto pelo documento da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva, “o professor deve ter como base da sua 

formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área” (BRASIL, 2014b, p.13). Para além disso, o 

Plano Nacional da Educação de 2001 traz a discussão da formação continuada, que 

declara sua importância peculiar, 

 

em decorrência do avanço científico e tecnológico e de exigência de um 
nível de conhecimentos sempre mais amplos e profundos na sociedade 
moderna. Este Plano, portanto, deverá dar especial atenção à formação 
permanente (em serviço) dos profissionais da educação (UNESCO, 2001, p. 
150). 

 

Isso reforça a necessidade de ter uma formação contínua, para aprimorar os 

conhecimentos na área de atuação. Com isso, manter-se atualizada quanto às 

novas estratégias didáticas permite que se criem outras possibilidades de ensino, 

favorecendo o aprendizado e considerando a diversidade dos alunos. 

Quanto às explicações por analogias, a própria docente diz que 

  

“eu tento fazer uma coisa proporcional em questão de tamanhos e tal, eu 

tento assimilar com outra coisa, para eles saberem mais ou menos, o 

tamanho disso, falo de cores, mas muitos já nasceram cegos, então a cor é 

muito difícil, mas os que já enxergaram conseguem assimilar, a questão dos 

tons e é isso” (PROFESSORA).  

 

Tratando do ensino das cores,18 Camargo et al. (2008) elaboram uma 

problemática que se pode relacionar à fala da docente. Segundo os autores, 

referindo-se aos fenômenos ópticos, alguns só podem ser compreendidos e 

observados a partir da visão e de conceitos visuais, ou seja, não se dissociam da 

visão. São os casos das cores, transparência, opacidade, entre outros. Segundo 

esses autores, “esses significados nunca poderão ser comunicados aos alunos 

cegos de nascimento. Entretanto, se o aluno enxergou por um tempo ou possui 

                                            
 

18
 Durante as últimas revisões desta dissertação, tomou-se conhecimento que Mayer (2016) 

conseguiu demonstrar, teórica e empiricamente, que mesmo cegos congênitos constroem o conceito 
de cor por meio da linguagem, na interação com videntes. Deixa-se para um futuro estudo a tarefa de 
ler integralmente a tese e verificar as implicações dela para os resultados desta pesquisa. 
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baixa visão, esses significados podem ser comunicados a eles” (CAMARGO et al., 

2008, p.20). Apesar de o aluno ser cego e não poder ver as cores, “é importante que 

as cores sejam ensinadas” (COMUNIDADE APRENDER CRIANÇA, 2014, p.21). 

Para isso, utilizam-se exemplos do próprio ambiente, com suas variações, como 

tonalidade; onde aparecem, como a cor do alimento e a combinação, como as cores 

das roupas. 

Os conceitos são, muitas vezes, trazidos em forma de texto, com a leitura em 

braile, ou por meio das explicações orais. Como muitos desses não fazem parte do 

cotidiano dos alunos, torna a assimilação do conteúdo ainda mais complexa. Por 

isso pode ser interessante introduzir a analogia como ferramenta de ensino, pois 

deve considerar o processo construtivo do deficiente visual. Adrover e Duarte (1995, 

apud ANDRADE; ZYLBERSZTAJN; FERRARI, 2000) apresentam esse conceito de 

forma bastante condizente: 

 

a estratégia analógica de instrução consiste em uma modalidade de 
explicação, onde [sic] a introdução de novos conhecimentos por parte de 
quem ensina, se realiza a partir do estabelecimento explícito de uma 
analogia com um domínio de conhecimento mais familiar e melhor 
organizado, que serve como um marco referencial para compreender a 
nova informação, captar a estrutura da mesma e integrá-la de forma 
significativa na estrutura cognitiva (ADROVER; DUARTE, 1995, apud 
ANDRADE; ZYLBERSZTAJN; FERRARI, 2000, p. 182). 

 

Quanto ao tipo de avaliação aplicada aos alunos, a docente disse que 

 

“a avaliação a gente dá normal, eu dito eles respondem ou então eu ponho 

lá na imprensa, eles rodam as provas e eu entrego as provas, eles 

respondem pra mim normal” (PROFESSORA). 

 

Percebe-se, nessa fala, que ela utiliza do mesmo padrão de avaliação 

priorizado nas escolas regulares, com alunos que não tenham deficiência. 

Entretanto, ela tenta adaptar as condições dos alunos e quando esses possuem 

maior dificuldade de leitura, a docente auxilia nesse processo. Desse modo, a 

professora consegue ter um retorno do que está sendo ministrado em suas aulas, 

em quais pontos há maior dificuldade, o tipo de conteúdo que é mais complexo e as 

melhores estratégias para lidar com cada aluno, possibilitando que ela atenda 

melhor as necessidades de cada aluno. A Política Nacional de Educação Especial 
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na Perspectiva da Educação Inclusiva apresenta a relevância da avaliação no 

ensino: 

 

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o 
conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto as 
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica 
processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao 
seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos 
qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No 
processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que 
alguns estudantes podem demandar ampliação do tempo para a realização 
dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de 
informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana (BRASIL, 
2014b, p. 13). 

 

Nota-se que a avaliação é um instrumento importante no processo de ensino-

aprendizagem e que precisa ser pensada e adequada aos contextos de seu uso. 

Uma vez que se abrem possibilidades ao docente, em desenvolver novos métodos 

para avaliar os alunos. 

 

4.1.2 Discussão acerca da observação das aulas sem o uso do material 

 

Até o presente momento, analisaram-se os dados coletados durante a 

entrevista da docente. Adiante, será apresentada outra estratégia utilizada por ela, 

com base em relatos e observações durante as aulas, sem a utilização do material 

didático tridimensional, como a exploração de ambientes não formais, como na visita 

ao MCM/UFMG. Durante o período de acompanhamento das aulas, a docente 

realizou a visita ao MCM/UFMG e algumas perguntas aos alunos. A visita foi 

realizada especificamente à exposição “A célula ao alcance da mão”, um projeto 

direcionado ao atendimento de deficientes visuais, com a coleção de modelos 

tridimensionais em gesso das células, tecidos, “fases do desenvolvimento 

embrionário e fetal, órgãos e sistemas orgânicos humanos, em tamanhos próximos 

do natural e alguns em grande aumento, visando facilitar a compreensão de cada 

estrutura representada” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2017). 

Cabe salientar o destaque desse ambiente não formal, pois 

 

os museus interativos de ciência se apresentam como um espaço educativo 
complementar à educação formal, possibilitando a ampliação e a melhoria 
do conhecimento científico de estudantes, bem como, da população em 
geral (SILVA; COLOMBO JUNIOR, 2006, p. 2). 
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Os alunos ficaram impressionados com as estruturas, que serviram, inclusive, 

como ilustração para o conteúdo que estava sendo estudado na sala de aula. 

Quando a docente foi questionada acerca dessa experiência para os alunos, ela 

disse: 

 

“É ótimo, eles absorvem muito, porque eles tocam, então eles conseguem 

visualizar da maneira deles, então isso pra eles e pra mim é de fundamental 

importância” (PROFESSORA). 

 

Nota-se, nessa declaração, a importância do uso de outras ferramentas 

didáticas, além das explicações orais e das leituras em braile, como já citadas. A 

estimulação dos outros sentidos, dentre eles o tato, proporciona um melhor 

aproveitamento e compreensão do que está ao seu redor, por ser um instrumento de 

exploração.  

Por fim, outra estratégia de ensino que foi utilizada pela docente durante as 

aulas foi a realização de ditado relacionado ao conteúdo abordado, possibilitando 

que os alunos tivessem anotações no caderno, referente ao que estava sendo 

ministrado. Além disso, ela pôde esclarecer dúvidas, que foram surgindo durante o 

ditado, como o desconhecimento de alguns termos, e consequentemente 

abrangendo novos conceitos. Nos PCNs, o uso dos novos termos é explanado da 

seguinte maneira: 

 

Quando novas teorias são aceitas, convicções antigas são abandonadas 
em favor de novas, os mesmos fatos são descritos em novos termos 
criando-se novos conceitos, um mesmo aspecto da natureza passa a ser 
explicado segundo uma nova compreensão geral, ou seja, um novo 
paradigma (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

Diante de tanto artifícios utilizados para auxiliar o deficiente no ambiente 

escolar, Omote (1999) apresenta uma reflexão sobre a concepção da deficiência e 

apesar de haver muitos anos dessa publicação ainda é bastante atual, que simplifica 

o que devemos fazer para promover essa transformação: 

 

Uma mudança na concepção de deficiência não se promove, certamente, a 
partir de decisões tomadas em assembleias nem por meio de leis. Implica 
uma nova visão de mundo e de homem, um novo paradigma capaz de 
valorizar e respeitar efetivamente a diversidade, de tal maneira que 
quaisquer pessoas com as mais variadas diferenças, em relação à média da 



92 

 

 

população ou a padrões de normalidade estabelecidos por outros critérios, 
em termos das condições anátomo-fisiológicas, psicossociais, sócio-
econômicas e etno-culturais, encontrem oportunidade de uma vida digna e a 
mais plena possível, dentro das fronteiras impostas pela realidade da 
limitação eventualmente determinada por tais condições ou a elas inerente 
(OMOTE, 1999, p. 9). 

 

Perante o que foi apresentado pela entrevista com a docente, percebe-se 

como a formação continuada interfere na prática docente, pois a ausência dessa 

acarreta em uma certa insciência dela, principalmente ao que se refere ao 

conhecimento das terminologias, entretanto, apesar de suas limitações, ela busca 

ferramentas que auxiliem no aprendizado dos alunos. 

 

4.2 Momentos da sala de aula e o uso do material didático tridimensional 

 

Nesta segunda etapa, pretende-se analisar a interação dos participantes com 

o material aplicado em sala de aula e verificar os efeitos do seu uso. Para tal, 

utilizaram-se as notas de campo, com registros escritos das aulas e filmagens feitas 

durante a aplicação do material.  

Assistiram-se às filmagens por diversas vezes, a fim de extrair os pontos-

chave para análise de alguns tópicos: i) as interações dos alunos com o material 

tridimensional; ii) o trabalho da professora com os materiais em suas aulas; iii) os 

conteúdos introduzidos utilizando os materiais tridimensionais; iv) os efeitos desse 

uso; e v) as estratégias utilizadas pelos alunos. 

Quando se examinou a metodologia da docente, notaram-se dois momentos; 

i) as aulas sem o uso dos materiais didáticos tridimensionais, que foram observadas 

antes da aplicação dos modelos; e ii) a manipulação do material.  

A primeira aula observada chamou a atenção para a perspectiva 

metodológica adotada. Tratava-se de uma aula sobre nutrientes, a professora fez 

um ditado de nomes de alguns nutrientes e suas características e fez o uso de 

materiais, como rótulos de alimentos. O objetivo dessa atividade era fazer com que 

os alunos soubessem os tipos de ingredientes e as informações nutricionais 

existentes nos alimentos, fazendo-os refletir sobre a alimentação saudável, rica em 

fibras, com baixa quantidade de gorduras, sódio e açúcar. Para isso, a professora 

realizou a leitura dos rótulos, uma vez que os mesmo não estavam escritos em 

braile. Foi notável a surpresa dos alunos diante dos componentes dos rótulos. 
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Algumas inferências a partir do conhecimento prévio deles foram importantes para 

se ter ideia do quão distante está à sociedade da realidade desses alunos e do quão 

difícil é o acesso a determinadas informações por parte deles. Uma dessas 

informações diz respeito às calorias. Eles não tinham noção do que eram e fizeram 

várias inferências, a partir das intervenções da professora. Cabe evidenciar que o 

trabalho com alunos cegos e com a deficiência visual exige do professor uma 

perspectiva pedagógica que deve se apoiar em estratégias, que tornem mais claras 

possíveis as informações. A dificuldade de os alunos examinarem um material, que 

exige deles a visão, coloca-os em lugar de excluídos e impossibilitados de acesso às 

informações que circulam na sociedade. Nesse sentido, o papel da escola e, 

principalmente, do professor é de promover não somente o acesso à informação, 

como também, o aprendizado, como estabelecido nos PCNs: 

 

o aluno é sujeito de sua aprendizagem significa afirmar que é dele o 
movimento de ressignificar o mundo, isto é, de construir explicações, 
mediado pela interação com o professor e outros estudantes e pelos 
instrumentos culturais próprios do conhecimento científico. Mas esse 
movimento não é espontâneo; é construído com a intervenção fundamental 
do professor (BRASIL, 1998, p. 28). 
 
É sempre essencial a atuação do professor, informando, apontando 
relações, questionando a classe com perguntas e problemas desafiadores, 
trazendo exemplos, organizando o trabalho com vários materiais: coisas da 
natureza, da tecnologia, textos variados, ilustrações etc (BRASIL, 1998, p. 
28). 

 

Percebe-se, por meio desses trechos dos PCNs, a relevância do professor 

como mediador do conhecimento. No caso da professora em questão, observa-se 

que ela buscou instigar os alunos em uma atividade simples de leitura dos rótulos.  

Outro momento a ser aludido foi posterior à aplicação do material: a 

professora utilizou de algumas estratégias de consulta, como o manual didático, 

disponibilizado junto aos modelos contendo algumas informações deles. Houve 

também, o uso de um caderno com diversas anotações da docente e do livro 

didático, auxiliando-a na condução da aula.  

Cabe salientar que o manual de instruções foi entregue à docente, juntamente 

com materiais, com bastante antecedência, dando-a a oportunidade de realizar uma 

leitura serena, de longo prazo, para definir os pontos que seriam mais relevantes 

para suas aulas. Durante a aplicação do material, reparou-se que a docente, por 

diversas vezes, consultou o manual, principalmente quando realizava leitura de 
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trechos que descreviam os modelos e quando recordava a sequência em que eles 

seriam explorados. 

No manual, sugeriu-se, inicialmente, a sequência em que deveriam ser 

trabalhados os modelos, sendo primeiro os representantes dos platelmintos (teníase 

e esquistossomose) e em seguida do nematelminto (ascaridíase). Entretanto, a 

professora preferiu adotar outra ordem, sendo a teníase e ascaridíase no primeiro 

dia e a esquistossomose no segundo. De acordo com a docente, ela preferiu a 

mudança dessa sequência sugerida, pois o ciclo da teníase e ascaridíase são mais 

curtos, podendo então ser trabalhados no mesmo dia. Além disso, o fato de o ciclo 

da esquistossomose contar com mais modelos, durante a fase de desenvolvimento 

do verme, poderia gerar uma confusão na aprendizagem dos alunos, com o excesso 

de informações. 

Diante do excesso de informações, observa-se que o rendimento escolar fica 

reduzido e que os estudantes retêm apenas algumas informações (MICARONI; 

CRENITTE; CIASCA, 2010), porém há de se considerar que os alunos também 

possuem seus conhecimentos. Nota-se, pela postura da docente, que ela leva em 

consideração o conhecimento prévio dos alunos, ao questioná-los sobre o assunto 

ministrado e, a partir disso, construir significados junto com eles.  

No que se refere às impressões da professora, diante do manual, serão 

discutidas na próxima etapa da análise de dados, mas se pode observar, em 

diversos momentos, que a docente acompanhou a descrição dos modelos, seguindo 

a ordem das fases dos vermes e o nome deles pelo manual. Ela destacou algumas 

informações ao longo do texto e fez a leitura desses trechos de forma coloquial, 

apenas complementando o raciocínio, que estava sendo desenvolvido durante a 

aula, como se nota nas figuras 28 e 29: 
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Figura 28 - Informações destacadas e acrescentadas sobre a ascaridíase. 

  

Fonte: Manual de instruções (2016, p. 10). 

 

Figura 29 - Informações destacadas e acrescentadas sobre a Esquistossomose. 

  

Fonte: Manual de instruções (2016, p. 6). 

 

É perceptível que a docente acrescentou de próprio punho, o nome popular 

das verminoses e destacou, de marca texto, a informação dos filos que eles 

pertencem, diferenciando os achatados do cilíndrico. Os pontos destacados no texto 

referiam-se geralmente a: i) tamanho; ii) característica morfológica; e iii) local onde o 

verme fica alojado no hospedeiro. Isso remete aos PCNs, quanto ao tema 

transversal Saúde “os nomes de doenças, seus agentes e sintomas são conteúdos 
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desenvolvidos em temas de trabalho significativos para os estudantes” (BRASIL, 

1998, p. 46) e demonstra que os materiais podem ser utilizados como recursos 

alternativos para o ensino. 

Aliás, na apresentação dos PCNs, é feita uma reflexão interessante, referente 

aos materiais de apoio ao currículo e ao professor, pois esses “cumprem seu papel 

quando são fonte de sugestões e ajudam os educadores a questionarem ou a 

certificarem suas práticas, contribuindo para tornar o conhecimento científico 

significativo para os estudantes” (BRASIL, 1998, p. 15). O que a docente fez foi 

selecionar as informações, que seriam mais relevantes, para passar aos alunos e 

complementar o que estava sendo ensinado. 

Além do manual de instruções, a professora tinha em mãos o livro didático e 

um caderno, com suas anotações, como já mencionado, para conduzir a aula. 

Observa-se que a docente amplia as informações durante a aplicação do material, 

ao relatar, por exemplo, sobre a origem da esquistossomose no país e os países 

afetados, informação que pode ser confirmada no histórico epidemiológico de Melo e 

Coelho (2005, p. 207), pois relatam que essa verminose foi introduzida no Brasil em 

“decorrência da importação de escravos africanos que traziam consigo o parasito”. 

Além disso, Neves et al. (2005, p. 62-63) demonstram que, relativamente à 

distribuição geográfica da esquistossomose, esta “é uma das poucas doenças 

tipicamente tropical, pois necessita de sol e calor, para a existência do molusco, 

como das formas livres do parasito”. Em outro momento, a professora expande o 

conteúdo correspondeu às cercárias, ao informar que elas liberam enzimas na pele 

do hospedeiro, para poder penetrá-la, como pode ser constatado no trabalho de 

Raso, Pedroso e Neves (1986). 

Houve outras informações que a professora ampliou: i) a quantidade de ovos 

que a fêmea da esquistossomose deposita por dia, cerca de 400 ovos; ii) o nome do 

medicamento consumido para eliminar os vermes, “vermífugo”; e iii) a importância de  

cozinhar bem a carne, pois os ovos da tênia são inativados ao atingirem a 

temperatura acima de 90ºC, durante o preparo da carne. Essas explicações podem 

ser confirmadas em livros de Parasitologia, como de Neves e Filippis (2003) e Neves 

et al. (2005). Essa atitude, por parte da docente, de ampliar o conteúdo exposto 

pode estar justificada pela intenção de despertar a curiosidade dos alunos e trazer 

pontos que são relevantes para o cotidiano deles. 



97 

 

 

Durante a manipulação do material, diferenciou-se a postura dos alunos em 

dois momentos, quando tratava-se da exposição do conteúdo teórico e outro da 

prática, ou seja a dinâmica da aula, com a manipulação dos modelos.  

No decorrer da exposição da teoria, os alunos permaneceram em silêncio, na 

maior parte do tempo, mas, às vezes, havia conversas paralelas. No momento que a 

docente estava explicando, sem a presença dos modelos, eles costumavam abaixar 

a cabeça e acomodar-se na mesa. Quando era dito algo que chamava atenção, eles 

se erguiam e questionavam, porém eles nem sempre sabiam responder algumas 

perguntas da docente, mesmo quando ela já havia explicado a respeito do assunto. 

Infere-se que essa atitude de se manter calados e cabisbaixos relaciona-se com a 

atenção que estavam desprendendo para o campo auditivo, que era o sentido 

demandado na situação. Quando, porém, eles manuseavam o material e a 

professora iniciava a explicação, eles ficavam mexendo com os modelos, algumas 

vezes aparentando estar dispersos. Por serem materiais inéditos aos alunos 

acabava por despertar a curiosidade, promovendo a exploração e ocasionando a 

agitação. Apesar de ter sido feita uma leitura de dispersão e agitação dos 

estudantes, não se pode afirmar que eles estavam concentrados ou não na aula, 

pois não foi encontrou, na literatura, uma discussão sobre os sinais dos cegos 

durante o estudo ou se esses sinais são semelhantes aos dos videntes durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Referentemente à passividade dos alunos, cumpre lembrar que “um dos 

problemas básicos do deficiente visual, em especial o cego, é a dificuldade de 

contato com o ambiente físico; [...] alguns recursos podem suprir lacunas na 

aquisição de informações pela criança deficiente visual” (CERQUEIRA; FERREIRA; 

2000, p. 1). Nota-se, por esses autores, que restringir o ensino para o deficiente 

visual ao mero verbalismo limita as percepções, e ao utilizar de recursos táteis, por 

exemplo, torna-se uma estratégia positiva para o aluno com deficiência visual, 

porque não se pode trabalhar única e exclusivamente com a capacidade e memória 

auditiva, eles precisam de algo que desperte o interesse pelo conhecimento, assim 

como um aluno vidente, e uma maneira seria pelo uso de materiais didáticos. 

Para exemplificar a situação em que os alunos envolviam-se ativamente 

durante a aula, cita-se o período em que a docente iniciou a explicação sobre a 
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teníase: todos os alunos prestaram atenção e participaram respondendo aos 

questionamentos, como: 

  

Professora: “Vocês sabem como se pega essas verminoses?”. 

Mateus: “Alimentos que não foram lavados direitos”. 

Guilherme: “Temos que observar as águas também”. 

 

A partir disso, a professora introduziu os nomes populares da teníase, 

dizendo que essa doença também é conhecida por solitária. Nesse momento, uma 

das alunas (Estefani) mencionou que já havia escutado o nome popular dessa 

doença. A professora explicou que o verme “vai alojar dentro do nosso corpo” e o 

aluno Mateus disse “e ela é solitária”. Posteriormente, indagou-se sobre o 

comprimento que esse verme pode atingir, ao que o aluno Mateus disse “10 metros”. 

Após isso, o modelo da tênia em elástico foi apresentado, os alunos ficaram 

bastante eufóricos com a extensão de 10 metros, extensão que o verme pode atingir 

dentro do intestino humano. Ao retornar para sala, eles saíram para o corredor 

esticando o elástico para terem a dimensão, que inicialmente tinha sido esticado no 

próprio laboratório. A professora recolheu o material e retomou a explicação, 

momento em que houve a mudança na postura dos estudantes: ficaram cabisbaixos, 

em silêncio. 

Como mencionado anteriormente, ocorreu a mudança de comportamento dos 

alunos quando a aula era expositiva eles eram mais passivos e quando referia-se a 

manipulação do material era outro. Isso pode significar que uma criança que não vê, 

só escuta, ela tem que centrar o foco intencional só no campo auditivo, no momento 

que o aluno toca o material, então ele vivencia essa experiência, uma vez que ele 

precisará construir uma imagem disso no toque e não apenas ouvindo o outro falar, 

ou seja, será criado uma representação mental do que está sendo manuseado. 

As representações mentais (imagens e conceitos) em pessoas cegas se dão 

pela percepção do espaço por meio da conjunção de sensações táteis, cinestésicas, 

auditivas e olfativas aliadas às experiências mentais vividas pelo sujeito. Com isso, 

eles podem, a partir de sua própria matriz referencial, formar conceitos consistentes, 

ainda que nunca tenham experimentado diretamente seus significados. A falta da 

visão não pode ser encarada como um impedimento ao desenvolvimento pleno, pois 

apenas impõe caminhos diferenciados, uma vez que a obtenção de conhecimentos 
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depende de uma organização sensorial diferente do que é vista no vidente (SILVA, 

2014). 

Cabe ressaltar a importância do conhecimento prévio dos alunos, porque 

juntamente as representações mentais potencializam o processo de ensino-

aprendizagem, que foi explorado pela docente, quando ela realizou algumas 

perguntas e a partir disso foi dando prosseguimento a aula, com o intuito de 

aprimorar e promover o conhecimento, isso porque “fomenta o encontro dos saberes 

da vida vivida com os saberes escolares” (BRASIL, 2006, p. 19). Nesse sentido, 

 

O conhecimento prévio auxilia na organização, incorporação, compreensão 
e fixação das novas informações [...]. Sendo assim, novos conceitos podem 
ser aprendidos à medida que haja outros conceitos relevantes, 
adequadamente claro e disponível na estrutura cognitiva do indivíduo, estes 
conceitos relevantes funcionarão como pontos de ancoragem para os novos 
conceitos (MEDINA; KLEIN, 2015, p.49). 

 

Percebe-se que o conhecimento científico pode ser desenvolvido a partir do 

conhecimento pré-existente. Cabe exemplificar essa ampliação do conhecimento 

com o momento em que a docente perguntou aos alunos como as proglótides da 

tênia se soltavam do intestino do ser humano infectado e os alunos responderam 

que era pelas fezes, já que, se o verme está alojado no intestino, a única saída 

provável seria por meio do ânus. Outro momento observado foi quando os alunos 

foram questionados em como o médico diagnostica um paciente com ascaridíase, 

ao que um deles logo respondeu que seria pelo exame de fezes, pois essas 

verminoses estão presentes no sistema digestório. Assim, um dos meios mais 

eficazes para a diagnose, concomitante aos sintomas, seria o exame parasitológico. 

No segundo dia de aplicação, durante a explanação da esquistossomose, a 

professora perguntou aos alunos qual dos vermes geralmente é maior, o macho ou a 

fêmea. Todos disseram que era a fêmea, visto que, no modelo explorado na aula 

anterior, da ascaridíase em fio de lã, isso foi bem esclarecido. 

Os professores podem oferecer recursos aos alunos, porém eles também 

possuem estratégias de aprendizagem, como supracitado, por meio da criação da 

representação mental, e também por meio de analogias. Dentre as diversas 

definições da analogia, essa envolve basicamente “o estabelecimento de 

comparações ou relações, entre o conhecido e o pouco conhecido ou desconhecido” 

(DUARTE, 2005, p.8), e esse recurso também é utilizado pelos docentes, para 
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auxiliar durante a explicação do conteúdo. Durante a aplicação do material, essa 

prática foi bastante recorrente. Desde o uso do primeiro modelo, ocorreram 

analogias: a tênia, por ser um verme achatado, foi comparado a uma fita e, ao ser 

esticada, assemelhou-se a uma fita cassete desenrolando-se. Como o elástico 

estava enrolado, os alunos pensaram que o verme ficava dessa maneira no 

organismo, porém isso foi corrigido posteriormente.  

Ao manusearem o ovo da tênia ampliado, os alunos apertaram e ficaram 

perguntando o que era e compararam o formato a diversos elementos do cotidiano, 

como pão de queijo, almofada, empada e cupcake. O ovo da tênia, representado 

pela miçanga, foi comparado ao tamanho de um grão de areia. As ventosas foram 

comparadas às ventosas utilizadas no banheiro para fixar objetos, o que condiz com 

a função dessa estrutura no verme, pois o auxilia na fixação na parede do intestino. 

Nesse momento, o estudante Mateus pegou a cabeça da tênia, em modelo 

ampliado, e encenou fixá-la a mesa, representando a função por ela exercida. 

A analogia da ascaridíase em modelo ampliado foi semelhante à do professor, 

que realizou a validação do material, ao referir às extremidades afinadas do verme 

como ponta de lápis. A fêmea da esquistossomose, em tamanho próximo do real, foi 

comparada a um grão de arroz cortado, por estar com as pontas retas. Já o modelo 

ampliado parecia-se com um boneco ou uma perna e, por ser mais fino que o 

macho, relacionaram-no a um chicote. Houve outras analogias, como a comparação 

da cercária, representada em miçanga, a um grão de açúcar, e especificamente a 

cauda da cercária a um dragão; e o caramujo, em tamanho próximo do real, a uma 

moeda de um real. 

Durante a aplicação, notou-se a materialidade na educação, em que o 

material didático auxiliou não apenas no aprendizado do aluno, mas na explicação 

da professora. Por se tratar de um assunto de difícil abstração, os modelos 

possibilitaram a concretização do que estava sendo explicado. Esse processo de 

interação entre sujeito e objeto, pode ter auxiliado os estudantes a criarem as 

representações mentais, quanto ao tamanho e forma dos vermes estudados. 
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4.3 Posicionamento da professora e dos alunos: resultado das entrevistas 

finais 

 

Após os comentários sobre a concepção da professora perante seu trabalho 

com os alunos com deficiência visual e os momentos da sala de aula, com a 

aplicação do material, a análise de dados será finalizada com o posicionamento dos 

participantes. Busca-se, nesta terceira etapa, verificar, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, qual foi a impressão da professora e dos alunos diante das 

implicações do uso do material didático produzido sobre as verminoses. Apresenta-

se a impressão da docente, diante da metodologia por ela adotada e a concepção 

dela perante o manual, aos materiais e do desempenho dos alunos. Quanto aos 

alunos, comentam-se as impressões e opiniões deles sobre a aula de Ciências, 

utilizando materiais didáticos tridimensionais na aquisição dos conteúdos. 

Abordaram-se as entrevistas realizadas com a professora e os alunos com o 

objetivo de compreendermos as impressões que tiveram com o uso do material 

tridimensional nas aulas de Ciências e os significados que os materiais tiveram no 

processo de ensino e de aprendizagem em sala de aula. Para isso, organizou-se 

este subtópico segundo esta ordem: i) impressões da professora; e ii) impressões 

dos alunos. 

 

4.3.1 Entrevistando a docente: suas impressões 

 

A princípio, vale discutir os pontos relevantes da segunda entrevista com a 

docente. Logo no início da entrevista com a professora, questionou-se a docente 

quanto ao manual de instruções: se esse ajudou no planejamento das aulas e se ela 

precisou fazer alguma adaptação nas sugestões nele contidas. A docente disse que 

o manual ajudou muito, mas relatou a seguinte alteração: 

 

“Só o ciclo da esquistossomose que eu inverti, algumas coisas, preferi 

mostrar o caramujo por último. Acho que só inverti essa sequência, porque 

achei mais interessante, mudar a sequência de visualização deles. Acho 

que foi só isso. [...] Primeiro eu preferi fazer o ciclo por inteiro pra depois 

mostrar o molusco, eu acho que eles iam perceber mais, se não ia perder o 

foco do ciclo. Então eu preferi colocá-lo por último” (PROFESSORA). 
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Na literatura, observa-se que o ciclo biológico da esquistossomose é um dos 

mais complexos e apresenta maior quantidade de diferenciações morfológicas, entre 

as verminoses, isso porque, durante o ciclo, há mudança de ambiente, variando 

entre o interior dos hospedeiros e a água. Dessa forma, compreende-se a decisão 

da docente, a fim de evitar uma confusão acerca da estrutura dos vermes pelos 

alunos, uma vez que o caramujo é apenas o hospedeiro intermediário do parasita, 

não sendo mais uma diferenciação morfológica dessa verminose (MELO; COELHO, 

2005). 

Em relação ao quesito de apresentar alguma dificuldade em trabalhar o 

conteúdo de verminoses com os alunos com deficiência visual, a docente 

respondeu: 

 

“Não! Mesmo porque é uma coisa que acontece, frequentemente com 

qualquer pessoa de ter verme. Então eles conseguem absorver melhor o 

conteúdo” (PROFESSORA). 

 

É interessante essa fala, pois remete a uma das razões dessa pesquisa. 

Abordaram-se doenças recorrentes e populares, que acometem principalmente essa 

faixa etária escolar, o que capitaliza a educação como medida profilática das 

verminoses (BRASIL, 2005). Além disso, refere-se à questão do cotidiano, já que, 

nos PCNs (BRASIL, 1998), diz-se que, ao se tratar de um assunto conhecido, pode 

aumentar o interesse dos alunos, porque faz parte do dia-a-dia dele, ou seja, ele 

possui mais propriedade do assunto, o que ajuda a promover o diálogo entre o 

conhecimento científico e o popular, porquanto, neste momento, poderá haver a 

ressignificação dos conceitos e, a partir disso, a prevenção das verminoses. 

Em busca de uma metodologia que pudesse atender as necessidades dos 

alunos com deficiência visual, perguntou-se à docente se ela teria alguma sugestão 

de uma nova estratégia diante do material desenvolvido. Ela disse: 

 

“Não! Eu gostei, eles também falaram, acho que o melhor é eles 

responderem, se eles teriam uma outra visão do que aprendeu. Mas eu 

acho que eles visualizaram tudo” (PROFESSORA). 
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Esse apontamento abre a reflexão sobre as necessidades dos alunos e a 

participação deles na criação dos materiais didáticos, visto que não basta o 

professor desenvolver uma metodologia diferenciada se esta não atender a 

demanda do alunado. Essa percepção remete ao texto de Sassaki (2007): em se 

tratando de mudanças que envolvem o âmbito dos deficientes, seja escolar, seja 

social, seja profissional, deve haver a participação das pessoas com deficiência na 

formulação destas alterações e criações, pois ninguém mais habilitado do que o 

próprio deficiente para definir o que é melhor para ele. 

Mantendo a discussão sobre os modelos, indagou-se a docente a respeito de 

algum defeito ou qualidade neles contida e se ela faria alguma alteração. Ela relatou 

o seguinte: 

 

“Não, defeito não. Só as qualidades, porque eles conseguiram ver e 

entender a matéria. Então eu acho que foi de acordo com o que eles 

precisavam. Deu pra entender muito bem, o ciclo de todos eles. [...] Eu não 

sei se nessa questão do molusco se teve a questão daquelas, tipo caracol 

(espiral) nele, não sei se ali eles conseguiram visualizar bem como é, mas 

só. Do restante não” (PROFESSORA). 

 

A professora pressupôs que os alunos entenderam, por meio das conversas, 

comportamento e perguntas posteriores que ela realizou com eles. Ao mencionar 

sobre o espiral do caramujo, é possível realçar a questão do tato, que é um dos 

sentidos mais complexos do organismo, pois recebe a informação do ambiente e as 

decodifica, além de ter a alta capacidade de reconhecer estruturas tridimensionais, 

por isso é tão relevante explorar esse sentido nos materiais didáticos (LIMA; SILVA, 

2000). O modelo que a professora aponta como deficitário seria o caramujo do 

tamanho próximo do real, em que o espiral, feito em baixo relevo no EVA, pode ter 

sido imperceptível, e assim ter ficado pouco evidente os espirais, porém isso pode 

ter sido evitado em tamanho ampliado. Por meio do tato, é possível perceber “as 

informações mais precisas e fidedignas, da mesma forma que o faz para textura, 

aspereza, fio etc” (LIMA; SILVA, 2000, p. 5). 

Quanto à funcionalidade e aplicabilidade dos modelos, perguntou-se a 

docente acerca de o material possuir algum diferencial, e ela disse: 
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“Possui! Por ser tridimensional, por ser do tamanho, que tem o tamanho 

digamos real e o ampliado, dá pra perceber todas as estruturas” 

(PROFESSORA). 

 

A docente salientou sobre o tamanho, que devem ser apropriados, pois 

“materiais excessivamente pequenos não ressaltam detalhes de suas partes 

componentes ou perdem-se com facilidade. O exagero no tamanho pode prejudicar 

a apreensão da totalidade (visão global)” (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000, p. 3). 

Desenvolveram-se os modelos em tamanho próximo do real justamente para os 

alunos compreenderem que muitas das fases dos vermes estudados são 

microscópicas, enquanto que o modelo ampliado serviu para eles observarem os 

detalhes das estruturas, que não seriam possíveis perceber em tamanho menor. 

Essa fala da docente reforça o que foi mencionado anteriormente pelos autores Lima 

e Silva (2000), ao explorar o tato no ensino. Outros autores, como Orlando et al. 

(2009), Cerqueira e Ferreira (2000), Cardinali e Ferreira (2010), entre outros, 

apontam a importância dos materiais didáticos tridimensionais no ensino, pois eles 

podem estimular e facilitar o aprendizado, reforçando o que se verifica neste 

subtópico. 

Ao se tratar do desempenho e postura dos alunos, a docente opinou quanto à 

mudança deles ao utilizar o material: 

 

“Os alunos são bem interessados, então é uma turma que demonstra 

interesse, nesse tipo de aprendizado, então pra eles foi bem útil. [...] 

Sempre é bom, quando a gente tem a aplicação de algum material, sem ser 

só o teórico, pra eles é muito interessante. Eles conseguem visualizar bem 

melhor. E assim entender mais” (PROFESSORA). 

 

Quando se pensa no ensino para a pessoa com deficiência visual, para 

muitos a limitação visual costuma sobressair perante a capacidade do deficiente. 

Entretanto, vale considerar que dificuldades todos possuem, deficientes visuais ou 

videntes, assim como as habilidades são características de cada um, variando em 

cada indivíduo (GIL, 2000). A professora ressaltou a peculiaridade desses alunos, de 

ser interessado, o que pode ser observado durante a prática.  

Ao analisar as implicações desses modelos didáticos no ensino, verifica-se a 

capacidade dessa ferramenta para realizar a transposição didática sobre as 
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verminoses, uma vez que ocorreu “o movimento do saber sábio (aquele que os 

cientistas descobrem) para o saber a ensinar (aquele que está nos livros didáticos) 

e, por este, ao saber ensinado (aquele que realmente acontece em sala de aula)” 

(POLIDORO; STIGAR, 2009, p. 153-154), isto é, aconteceu a passagem do 

conhecimento científico para uma linguagem mais acessível e uma nova mídia, fácil 

de ser compreendida, tendo o professor como o mediador desse processo do 

conhecimento. 

Em relação a associação os materiais com o aprendizado dos alunos, a 

docente disse: 

 

“Eu acho bom! Eles têm que aprender, e se a gente consegue sempre fazer 

materiais que eles possam visualizar. Porque eu acho que eles nunca 

teriam oportunidade de ver o verme, de entender as estruturas se não fosse 

com o material assim. Então pra eles é muito útil” (PROFESSORA). 

 

Os vermes apesar de fazerem parte do cotidiano de muitos alunos, esses não 

são visíveis ou de fácil acesso, e os modelos surgem exatamente com o intuito de 

suprir esse hiato do deficiente visual. Os alunos videntes podem recorrer ao recurso 

das imagens, o que não é eficaz para o deficiente visual, por necessitar da 

exploração visual. Podemos reforçar dois pontos da importância dos materiais 

didáticos, para o aluno com deficiência visual, o primeiro é “a carência de material 

adequado pode conduzir a aprendizagem da criança deficiente visual a um mero 

verbalismo, desvinculado da realidade” (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000, p. 1), ou 

seja, eles ficam inertes as informações que lhes são transmitidas e concentradas no 

campo auditivo. E o segundo seria que “alguns recursos podem suprir lacunas na 

aquisição de informações pela criança deficiente visual” (CERQUEIRA; FERREIRA, 

2000, p.1), pois a partir desses recursos poderão ser construídas as representações 

mentais, a partir do tato. 

Por fim, questionou-se a professora sobre a utilização do material novamente 

e se teria algum comentário referente a esse trabalho realizado com os alunos. Ela 

afirmou: 

 

“Tem que utilizar, com outros alunos, justamente por causa disso, de ser 

esse tipo de material, pra eles aprenderem melhor a teoria, fazendo a 
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prática. [...] Eu só queria agradecer, porque pra eles foi bem interessante, 

principalmente pra mim, então eu acho que esse tipo de material, para os 

meninos, é sempre muito bem vindo” (PROFESSORA). 

 

Essa fala da docente faz o fechamento do que foi discutido anteriormente, 

pois remete à carência de materiais didáticos existentes no ambiente escolar, além 

da importância desses para o ensino, não apenas para os alunos, mas também para 

o professor, visto que auxilia na transposição didática. Isso motiva os docentes a 

estar sempre desenvolvendo ferramentas que possam tornar o aprendizado mais 

lúdico, estimulante e eficaz. 

 

4.3.2 Entrevistando os alunos: suas impressões 

 

Passa-se agora à entrevista com os alunos, a fim de identificar suas 

impressões, os significados que construíram a partir das experiências vivenciadas 

no uso do material. Formularam-se perguntas relacionadas: i) à experiência com 

materiais didáticos no aprendizado; ii) às aulas de Ciências; iii) ao modelo mais 

atrativo; iv) ao conhecimento prévio da forma dos vermes; v) à representação dos 

modelos; e vi) ao aprendizado por meio dos modelos. 

Um dos primeiros questionamentos foi sobre o uso de materiais didáticos, isto 

é, se eles já haviam tido a experiência de estudar com esse tipo de recurso. Todos 

os alunos disseram já terem tido essa experiência, sendo que quatro deles 

mencionaram que no ano anterior a estagiária do antigo professor de Ciências, 

apresentou um modelo sobre a tênia, feito em um material semelhante a plástico, 

porém não souberam descrever como ocorreu essa atividade. Dois alunos citaram 

sobre uma maquete em 3D da escola, referente à disciplina de Geografia, em que 

eles tinham que identificar as estruturas. Apenas o aluno Samuel recordou-se da 

excursão ao MCM/UFMG, em que visualizaram as estruturas das células. Por meio 

desses relatos, pensamos como os materiais didáticos auxiliam na aquisição do 

conhecimento, pois “ele só faz sentido se o compreendermos como uma ferramenta 

para interpretar o mundo, e para extrair consequências dessa interpretação que 

possam ser examinadas empiricamente” (MINAS GERAIS, 2006b, p. 47). É 

necessário que haja uma contextualização do material, para que seja mais bem 
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aproveitado durante o processo de ensino-aprendizagem e ocorra a apropriação do 

conhecimento. 

Quanto às aulas de Ciências, indagou-se se gostam do conteúdo e se há 

sugestão de melhorias. Todos disseram gostar das aulas de Ciências e achar a 

matéria “legal”. Os alunos Mateus e Guilherme relataram o seguinte: 

 

“Ciência você pode descobrir coisas bem legais. [...] Eu gosto de ciência 

porque é uma matéria interessante, a gente vê muitas coisas, a gente vê 

ciência, química, física, química é muito legal” (MATEUS). 

“A gente conhece o que a gente deve tomar cuidado, toma precauções” 

(GUILHERME). 

 

A fala de Mateus é bastante peculiar, pois remete à difusão científica, isso 

porque, a partir dos avanços teóricos e empíricos e até mesmo das ideias que os 

envolvem, ocorre a divulgação da ciência para a grande população, gerando o 

conhecimento que, a princípio, era desconhecido (GERMANO, 2011). Apesar de 

existir uma gama extensa de áreas nas Ciências, ele citou apenas as Ciências 

Naturais, reflexo do que é trabalhado no âmbito escolar. Cabe salientar que um 

mesmo objeto de estudo pode apresentar diversas perspectivas de análise, tendo 

cada um o seu segmento específico e inquietude, que fomenta a pesquisa 

(MORAIS, 2010). Já na fala de Guilherme, observa-se o efeito positivo da prática 

realizada, a partir do conhecimento adquirido pela ciência, prática com a qual se 

pode desencadear o processo da prevenção. 

Quanto às mudanças nas aulas de Ciências, a maioria dos alunos não 

sugeriu alterações, dizendo que estava “legal” daquela forma e que era até divertido. 

Somente Estefani disse: 

 

“Mais (aulas) no laboratório. [...] Eu acho que no laboratório nós podemos 

fazer experiências, podemos também, aprender também com essas 

experiências” (ESTEFANI). 

 

Partindo do que foi levantado pela aluna, refletimos que “a realização de 

experimentos, em Ciências, representa uma excelente ferramenta para que o aluno 

vivencie o conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre 

teoria e prática” (REGINALDO; SHEID; GÜLLICH, 2012, p. 2), entretanto cabe a 
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reflexão sobre como fazer experimentos para alunos cegos. Além disso, o fato de o 

estudante sair do ambiente da sala de aula e ir para outro segmento da escola ou 

externo a ela pode acabar provocando um estímulo na aprendizagem. 

Quanto aos materiais desenvolvidos, perguntou-se o que eles perceberam: o 

que e qual modelo chamou mais atenção, se alguma estrutura causou incômodo e 

se haveria alguma sugestão de mudança. Os alunos foram unânimes ao dizer que 

foi um material interessante, que eles puderam, a partir dos modelos, observar as 

estruturas e formatos deles. Quanto ao possível incômodo, não houve reclamação 

alguma, o que demonstra o critério de aceitação do modelo foi alcançado. Os 

modelos não precisavam de mudança, porque, da forma em que estavam, os alunos 

conseguiriam ter noção de como são os vermes. Quanto aos modelos que 

chamaram mais atenção, quatro meninos disseram ser a tênia, devido ao seu 

tamanho e estruturas. Observa-se que os alunos os quais salientaram a tênia como 

material mais atrativo foram aqueles que, durante o processo da exposição do 

material, percorreram o laboratório e o corredor desenrolando o material. Apenas a 

aluna Estefani referiu-se ao caramujo, do ciclo da esquistossomose, em tamanho 

ampliado: 

 

“Eu achava que ele era de outro jeito. [...] Eu achei que ele era tipo um 

redondo, mas ele em vez de ser daquela forma, ele era tipo um círculo 

mesmo com um buraquinho” (ESTEFANI). 

 

Estefani remete a outro critério para confecção de material didático: a 

fidelidade, segundo o qual “o material deve ter sua representação tão exata quanto 

possível do modelo original” (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000, p. 3). Quando não se 

consegue manter a fidelidade ao material, é possível desenvolver uma 

representação indireta, apenas para criar uma simbologia, ou seja, utilizar um 

recurso para comparar com o que quer discutir e, depois, desconstruir a imagem que 

o aluno criou, para ficar apenas os conceitos utilizados. Com isso, observa-se que a 

aluna conseguiu, a partir da aproximação do modelo, perceber as estruturas e 

retificar a representação, que anteriormente estava equivocada. 

Mateus fez um apontamento interessante acerca do modelo da tênia o qual 

chamou mais atenção: 
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“Foi saber como que uma tênia pode ser tão grande e estar dentro de uma 

pessoa. [...] Eu não sabia disso não, pra mim ela era minúscula” (MATEUS). 

 

Essa fala do Mateus também reforça o critério de fidelidade do modelo. Além 

de confirmar o que é exposto nos livros, que “as tênias são vermes longos, sendo 

que a [...] T. saginata mede cerca de 10 metros” (NEVES; FILIPPES, 2003, p. 65). 

Em uma declaração de Guilherme, nota-se a importância do professor como 

mediador do material: 

 

“Achei legal [materiais] deu pra perceber bem direitinho. [...] A tênia, por 

exemplo, pelas explicações eu consegui entender o que o material 

representava” (GUILHERME). 

 

Por diversas vezes nesta dissertação, referiu-se à vasta importância do 

docente como mediador no processo de ensino-aprendizagem. O material, por si só, 

não promove a aprendizagem. É preciso associar a perspectiva didática do 

professor com instrumentos que possam trazer significado para as aulas. 

Outra dúvida que se buscou esclarecer na entrevista corresponde ao fato de 

os vermes serem, em sua maioria, pequenos, motivo pelo qual se perguntou aos 

alunos como eles os imaginavam. Todos convergiram na afirmação de não saber 

como seriam esses vermes, como se pode observar a seguir: 

 

“Eu nunca tive uma noção de qual era o formato não” (ESTEFANI). 

 

“Como umas bolinhas eu achava que eles eram redondinhos, [...] 

Pequenininhos [...] E não mini-cobras” (MATEUS). 

 

“Na verdade eu nem tinha uma ideia de como eles seriam” (GUILHERME) 

 

“É um negócio pequeno, só não sabia o nome deles, que eles saiam pelas 

fezes, essas coisas eu sabia” (SAMUEL). 

 

“Bom, a lombriga já tinha me falado como que ela era, mas a tênia eu 

pensava que ela era igual à lombriga mesmo, sem as proglótides” 

(GIOVANA). 
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Apesar de os alunos terem o conhecimento prévio das doenças, a morfologia 

dos vermes era desconhecida. Isso leva a refletir sobre a relevância dos materiais 

didáticos tridimensionais no processo de ensino-aprendizagem. Esses modelos 

possibilitaram a construção da representação mental que era até o momento 

desconhecida ou equivocada. Pois como podemos observar as falas da Estefani e 

do Guilherme que tinham o desconhecimento das formas; enquanto que o Mateus, o 

Samuel e a Giovana, tinham uma noção, mas não o conhecimento adequado.  

É importante salientar que, durante a entrevista com a aluna Estefani, ela foi 

questionada sobre o que tinha achado dos materiais, ao que respondeu: 

 

“É porque deu para ter uma noção também do que é o [pensando...] a 

‘bactéria’, e também foi bem diferente” (ESTEFANI). 

 

Nota-se que houve um erro conceitual da aluna, ao se referir aos vermes 

como sendo bactérias. Ela hesitou antes de dizer essa palavra, pois estava em 

dúvida, ou seja, a aluna não conseguiu expressar em palavras aquilo que estava em 

seu raciocínio (PIASSI; PIETROCOLA, 2009). Talvez seja possível também que ela 

tenha feito uma associação dos vermes com as bactérias, por serem seres 

pequenos e causadores de doenças. 

Além disso, a pergunta sobre como os alunos imaginavam os vermes refere-

se à representação mental, como já foi mencionado em um momento anterior, com 

as analogias feitas pelos alunos durante a aplicação do material. É interessante 

pensar que 

 

Os modelos mentais são como análogos estruturais da ‘realidade’ (o autor 
fala do mundo) que operam no plano mental do sujeito, portanto interno, e 
tentam estabelecer uma conexão entre o fenômeno com que se tem contato 
e sua representação (GIORDAN, 1999, p. 47). 

 

Dessa forma, os alunos puderam criar representações mentais baseadas na 

prática que eles tiveram com o material ou até mesmo reformular o conhecimento 

que já possuíam. 

Assim como a professora achou relevante apresentar os modelos em 

tamanho próximo do real e ampliado, questionou-se os alunos acerca do que eles 

acharam dessa exposição. Duas falas merecem destaque: 
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“A gente vai tendo mais noção de como que ele é de verdade. [...] Ampliado 

dava pra ver melhor. [...] Eu acho que deu pra ver tudo, tipo pequeno é que 

da pra gente ver o tamanho real, dava pra imaginar como ele era realmente. 

E ampliado dava pra ver ele melhor” (SAMUEL). 

 

“A primeira (tamanho próximo do real) porque do tamanho aproximado que 

eles são da pra gente perceber e depois nas maiores, que a gente repara 

mais nos detalhes dele” (GIOVANA). 

 

Visualiza-se, nas fala de Samuel e Giovana, a relevância de terem 

manipulado o modelo do tamanho próximo do real e o ampliado, com os quais se 

observaram três critérios de elaboração de recurso didático: tamanho, significação 

tátil e fidelidade. Alcançou-se, assim, a eficiência dos modelos e a percepção dos 

alunos quanto às formas, como pretendido desde o início da pesquisa. 

Houve um equívoco quanto ao tamanho do verme: durante a aplicação do 

modelo, a tênia foi entregue aos alunos enrolada e eles a desenrolaram, porém a 

imagem que ficou para o aluno Mateus é a de que o verme ficava dessa forma no 

organismo, equívoco que o levou a questionar: 

 

“tamanho real da tênia ela fica toda enroladinha assim num fica?” 

(MATEUS) 

 

Essa informação foi esclarecida que o verme não fica enrolado dessa forma 

dentro do corpo, pois ele “habita o intestino delgado. Fixam-se à parede pelas 

ventosas e acúleos, ficando o resto do estróbilo livre na luz abdominal” (CAMPOS, 

1991, p. 817). Podemos notar que essa fala foi o reflexo do que foi fornecido pela 

docente durante a prática, pois ela disse que o verme ficava enrolado daquela forma 

no organismo. Nesse momento, houve a intervenção da pesquisadora, dizendo que 

essa informação estava errada, e, a partir disso, o dado foi revisto e corrigido com os 

alunos. Esse fato evidencia a influência da disposição dos materiais (estímulos 

táteis) e da explicação da docente (estímulos auditivos) na representação que o 

aluno constrói, especialmente no caso de alunos cegos. Estes precisam ser ouvidos 

com muito mais cuidado. O aluno expressou o incômodo da dúvida por meio de uma 

pergunta (estímulos auditivos), e não, por exemplo, por meio de um desenho no qual 

fosse possível identificar o equívoco. 
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Por último, indagou-se aos alunos o que eles teriam a dizer sobre a influência 

dos modelos no aprendizado deles e se queriam acrescentar algo sobre os materiais 

e as aulas. Vejam-se as respostas: 

 

“Bem, eu acho que me ajudou a imaginar um pouco mais, sobre esses 

vermes. [...] Foi bem bacana. Eu gostei! [...] Deu pra aprender, deu pra 

aproveitar muito. [...] Por exemplo assim: eu não imaginava o formato de um 

caramujo, então deu pra eu conhecer, como que era” (ESTEFANI). 

 

“Achei que ficou uma representação ótima” (MATEUS). 

 

“Isso me ajudou a tomar cuidado com alguns tipos de coisas, por exemplo, 

como tipo alimentos, tomar cuidado com rios, caramujos também, tem que 

tomar cuidado, prestar bem atenção” (GUILHERME). 

 

“A gente estava estudando o corpo humano, então os vermes eram 

importantes” (SAMUEL) 

 

“Dá pra a gente perceber mais o jeito que eles (vermes) são. Eu gostei 

muito, foi muito bom” (GIOVANA). 

 

Com esse relato final dos alunos, nota-se que o material desenvolvido pôde 

ser aproveitado por eles. Estefani, Mateus e Giovana retomaram a questão da 

representação dos vermes, o quanto isso auxiliou no aprendizado, na percepção dos 

modelos, pois conseguiram observar os detalhes no modelo ampliado e ter a noção 

do tamanho real que eles possuem. Guilherme frisou justamente a medida profilática 

que o ensino das verminoses acarreta. Samuel, por sua vez, relembrou o fato de 

estarem estudando o corpo humano e a relação das verminoses com a saúde 

humana. 

Durante a entrevista, não se detectaram problemas que comprometessem a 

eficácia do trabalho, sejam referentes à aula da docente, sejam referentes ao 

material, exceto o equívoco de entregar a tênia enrolada, o que, conforme exposto 

acima, foi prontamente esclarecido e cujas implicações teóricas tentou-se apresentar 

ao leitor. Essa constatação não significa que os modelos estejam isentos de defeitos 

ou que os alunos não tiveram dificuldades de percepção e compreensão das 

estruturas, mas apenas que a entrevista não permitiu identificar contra-argumentos à 
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proposta aqui registrada. De todo modo, conjectura-se que os alunos, naquele 

momento, não quiseram fazer oposição aos materiais por estarem sendo 

entrevistados pela produtora dos modelos ou até mesmo por não saberem 

expressar-se mais acuradamente. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao iniciar esta pesquisa, eu tinha em mente o intuito de desenvolver uma 

nova ferramenta didática, que pudesse ser utilizada por alunos com deficiência 

visual, envolvendo uma temática “inacessível” aos alunos, como por exemplo, os 

seres microscópicos, porque, além de serem impossíveis de visualizar a olho nu, são 

de difícil imaginação e abstração, devido à quase nula percepção por parte desses 

indivíduos. A partir disso, pensei em um conteúdo que fosse de grande importância 

e que pudesse gerar a propagação do conhecimento adquirido e escolhi as 

verminoses, por acometer mais os alunos durante a infância e a adolescência, por 

diversos fatores, dentre eles os hábitos de higiene precários. 

Ao realizar a busca bibliográfica, notei a carência de recursos didáticos para 

deficientes visuais, principalmente no que se refere às verminoses. A fim de oferecer 

uma alternativa eficaz para atenuar essa carência, procurei aplicar cuidadosamente 

os critérios apontados por Cerqueira e Ferreira (2000): i) tamanho; ii) significação 

tátil; iii) aceitação; iv) estimulação visual; v) fidelidade; vi) facilidade de manuseio; vii) 

resistência; e viii) segurança.  

Durante as entrevistas com os participantes, reparei que os oito critérios 

puderam ser alcançados, mas que se sobressaíram tamanho, significação tátil e 

fidelidade: tamanho porque utilizei materiais representando o verme em seu 

tamanho natural e outro modelo referente ao verme ampliado, que permitia observar 

os detalhes; significação tátil porque se refere às diferentes texturas e formas 

utilizadas que auxiliaram na percepção da morfologia; e fidelidade porque tentei 

manter as proporções, para que os estudantes percebessem as estruturas. 

Os modelos das verminoses, então, surgiram para auxiliar na explicação 

sobre as parasitoses, tornando concreto um conteúdo que, a princípio, era abstrato. 

A partir do material, os alunos puderam construir uma representação mental da 

morfologia dos vermes, até o momento desconhecidos ou vistos equivocadamente. 

Como recurso didático algum substitui o fator humano, saliento a importância do 

professor na exploração do material. Sem a mediação de um docente, os modelos 

não teriam sentido.  

Minha intenção sempre foi fornecer uma nova ferramenta didática ao 

professor e ao aluno, para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Foi por 

isso que escolhi uma instituição de educação especial. Penso que, se os materiais 
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fossem testados em uma escola regular, haveria muitas variáveis a ser identificadas 

e combinadas, o que tornaria inviável a consecução da pesquisa, porque o foco era 

verificar as implicações do uso desses materiais especificamente com alunos 

acometidos por deficiência visual. Infelizmente, por se tratar de assunto pessoal e 

sigiloso, a direção da escola não pôde fornecer dados precisos a respeito da 

condição de cada aluno, sobre a qual seria relevante saber, por exemplo, se todos 

tinham cegueira congênita ou adquirida. A única informação mencionada foi que, 

para estudar nessa escola, os alunos deveriam ser cegos, seguindo a tabela de 

acuidade visual pela distância, que fornece categorias da existência ou não de 

deficiência visual. Caso contrário, os alunos deveriam ser encaminhados para a 

escola regular. Essa situação, porém, não invalida os resultados da pesquisa, pois 

consegui identificar as impressões dos alunos quanto aos modelos e verificar o 

aumento significativo da eficácia do processo de ensino-aprendizagem baseado nos 

modelos aqui propostos e no modo de utilizar esses modelos. 

Além do material tridimensional, construí um manual de instruções, que 

sugere a sequência didática a ser adotada, juntamente com a descrição dos 

modelos. Pude perceber como a professora se apropriou das informações nele 

contida, dado que, em diversos momentos, observei-a lendo-o para saber o próximo 

passo. Compreendi que, se os modelos fossem entregues sem o suporte de um 

manual, talvez ela tivesse dificuldade em administrá-los durante a aula. 

Quando entrei em contato com a docente, fui informada de que ela nunca 

havia utilizado um recurso didático como aquele nesse segmento temático. Ela 

relatou que trabalhava esse conteúdo, em suas aulas, geralmente em uma 

perspectiva mais teórica, restringindo-se ao livro didático e a textos complementares. 

A professora apreendeu o material de tal modo que fez dele uma ponte para 

expandir o conhecimento dos alunos, agregando informações que, às vezes, não 

são encontradas nos livros didáticos. Essa atitude transformou o conteúdo das 

verminoses em um assunto interessante de ser estudado em sala de aula e 

aproximado da realidade dos alunos. 

Durante a entrevista com a docente, percebi que ela desconhecia as 

terminologias de inclusão, integração, normalização, entre outras propostas, o que 

me fez refletir sobre o distanciamento que existe entre a formação da docente e a 

prática. Percebi também que ela não possuía capacitação em educação especial ou 
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deficiência visual, como era esperado de um docente que atua naquele tipo de 

escola e como é determinado por documentos legais, a prática da formação 

continuada. Mesmo assim, esses dois fatos não a impediram de criar metodologias, 

pois ela realmente se preocupava com a aprendizagem e o bem-estar dos alunos. 

Outro ponto que observei, na interação com a professora, refere-se à 

recorrência da concepção de homogeneidade, segundo a qual todos devem 

adequar-se ao meio, todos devem ser iguais; aqueles que são diferentes devem 

adaptar-se, refletindo a concepção da integração. A luta que temos empreendido, no 

campo da educação, vai no sentido contrário, ou seja, defende a adaptação do meio 

às pessoas com deficiência, possibilitando o acesso aos mesmos recursos e às 

situações que as outras pessoas, sem que a deficiência sobressaia-se às suas 

potencialidades, de modo a, de fato, realizar a inclusão. 

Com base na postura da docente, visualizei a importância de considerar o 

conhecimento prévio dos alunos e, a partir disso, transformar o conhecimento 

popular em científico, potencializado pela representação mental quando o aluno 

concretiza o que está sendo estudado. Os alunos puderam observar a morfologia 

dos vermes, compreender como acontece o ciclo das doenças e aprender as 

medidas profiláticas a serem adotadas. Os modelos exerceram essa função de 

auxiliar os alunos a desenvolver uma representação mental. 

A docente destacou o papel das ferramentas didáticas diferenciadas no 

ensino para alunos com deficiência visual, e os alunos confirmam a opinião dela ao 

relatarem que não imaginavam os vermes da maneira como são. Esse foi um dos 

pontos que mais me chamou a atenção. A proposta de uso do material tentou suprir 

essa lacuna do desconhecido e construir representações mentais daqueles vermes. 

Essa construção manifestou-se pelo uso recorrente de analogias, tanto pela 

professora quanto pelos alunos, ou seja, pelo uso de um recurso que consiste em 

fazer associações para ampliar a compreensão do que está sendo discutido. 

Quero mencionar também a questão da postura dos alunos. Quando eles 

manuseavam os materiais, ficavam eufóricos, animados e demonstravam grande 

curiosidade. No momento, contudo, em que a aula restringia-se a exposição oral do 

conteúdo, sem a utilização de um material didático tridimensional, os alunos 

aparentavam desinteresse. Percebi que o foco do ensino na exposição teórica, de 

certo modo, limita a aquisição do conhecimento, motivo pelo qual os modelos foram 
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tão atrativos, porque ilustram o que está sendo mencionado. Cabe ressaltar que a 

utilização desse tipo de ferramenta do ensino favorece não apenas os alunos com 

deficiência visual, mas a todo o meio escolar, pois nem todos os alunos possuem a 

capacidade de abstração. Em uma investigação futura, eu poderia ampliar o público-

alvo para incluir alunos sem deficiência visual e comparar os resultados 

apresentados pelos dois grupos. 

Verifiquei que o material tem a possibilidade de ser expandido, por exemplo, 

com: i) a construção de um manual de instruções em braile, dotado de legendas das 

imagens descritivas, para auxiliar o deficiente visual que for manuseá-lo, seja 

professor, seja aluno, e conferir mais autonomia durante a exploração dos modelos; 

ii) eventuais adaptações que permitissem abarcar o enorme número de variáveis 

que deveriam ser consideradas no uso em escolas regulares; e iii) o 

desenvolvimento de um site e/ou de minicursos, preparando outros interessados 

para construir materiais didáticos tridimensionais, com ênfase nas necessidades de 

alunos com deficiência visual.  

Mais especificamente no que toca à divulgação dos resultados da pesquisa, 

pretendo desenvolver artigos para periódicos e comunicações orais para eventos. 

Tanto a grande área do ensino de Ciências quanto o nicho do ensino de verminoses 

para pessoas com deficiência visual são carentes de propostas similares a esta. 

Infelizmente, é comum deparar-se com pesquisas inovadoras “guardadas na 

gaveta”, restritas apenas aos pesquisadores e aos participantes. Em alguns casos, 

apenas os autores conhecem a essência do trabalho, e os conhecimentos não são 

passados adiante, não chegam a outros pesquisadores e, muito menos, aos 

profissionais que labutam diariamente nas instituições de ensino. Esse quadro me 

leva a formular uma pergunta que não consigo responder: por que e para que gastar 

tanto tempo planejando, executando e analisando? 

Termino reafirmando que este trabalho pode contribuir consideravelmente 

para o processo de ensino-aprendizagem de alunos com deficiência visual. Acredito 

que os materiais didáticos tridimensionais construídos, validados e testados 

constituem uma ferramenta diferenciada para o docente, pois possibilitam a 

transposição didática do conhecimento científico de maneira lúdica e interativa, 

evitando que o ensino permaneça tão dependente do verbalismo. Espero que os 
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resultados aqui apresentados incentivem a produção de novos recursos didáticos 

voltados no ensino de Ciências para alunos com deficiência visual. 
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A) Roteiro da primeira entrevista semiestruturada com a professora de 

Ciências 

 

1)  Formação acadêmica, tempo de docência e aspectos (campo) de atuação. 

2)  Concepção sobre o processo de inclusão. 

3)  Fundamentos teórico-metodológicos sobre deficiência visual e perspectivas 

de aprendizagem. 

4)  Concepções acerca de aspectos teóricos e práticos da prática docente com a 

temática em questão. 

5)  Estratégias pedagógicas utilizadas e relato de experiência. 
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B) Roteiro da segunda entrevista semiestruturada com a professora de 

Ciências 

 

1)  Utilização de materiais didáticos 

2)  Concepção sobre o manual de instruções. 

3)  Sequência utilizada para aplicação do material. 

4)  Concepção sobre o material didático tridimensional. 

5)  Funcionalidade do material. 

6)  Concepção sobre o desempenho dos alunos. 
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C) Roteiro da entrevista semiestruturada com os alunos 

 

1)  Concepção sobre as aulas de ciências. 

2)  Atrativos nas aulas de ciências. 

3)  Opinião sobre materiais das verminoses, se houve algo que agradou ou 

incomodou.  

4)  Concepção sobre as formas dos vermes. 

5)  Opinião sobre o tamanho que os vermes foram representados próximos do 

real e o ampliado. 

6)  Relato sobre a utilização dos materiais didáticos tridimensionais sobre as 

verminoses. 
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D) Manual de instruções 
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