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 RESUMO 

 

A dissertação abordou as inquietações da autora face à inclusão de alunos com deficiência na 

escolar regular, especificamente alunos com uma deficiência visual, cegueira ou baixa visão. 

Desafios têm que ser vencidos quando ensinamos os referidos alunos, por exemplo, adaptar as 

aulas de ciências de acordo com as necessidades educacionais especiais. Assim, o objetivo 

central foi investigar as práticas pedagógicas adotadas na disciplina de Ciências que 

contribuem com o processo de ensino e aprendizagem de uma aluna com cegueira congênita, 

com 11 anos de idade, matriculada no 4º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública 

Municipal no município de Boqueirão-PB. Para tanto, tomou como base a pesquisa 

qualitativa, do tipo participante, aplicando o método o estudo de caso. A revisão bibliográfica 

baseou-se em pressupostos teóricos de autores tais como: Goffman (2004), Mittler (2003), 

entre outros.  Como instrumento metodológico utilizamos a entrevista semi estruturada e a 

observação participante. A entrevista semi estruturada foi realizada na escola regular, com a 

professora da sala de aula da referida aluna, a diretora e a professora responsável pelo 

Atendimento Educacional Especializado – AEE. Concernente às observações participantes, 

realizou-se na sala de aula regular e no momento do intervalo, onde focalizamos a existência 

de ações pedagógicas adaptadas e a interação da aluna cega com os discentes, docentes e 

demais funcionários. Na sala de AEE, observou as ações pedagógicas desenvolvidas no 

processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de ciências para aluna cega. As 

observações foram realizadas em 22 encontros na escola regular, distribuídas nos meses de 

maio e agosto de 2016. Os dados coletados indicam que a escola desconhece as iniciativas 

inclusivas para atender as necessidades de uma aluna cega. Apenas na sala de AEE a referida 

aluna conseguiu, de forma inicial, desenvolver suas habilidades. Assim, conclui-se que muito 

ainda tem que ser feito para que haja a inclusão da aluna cega. 

 

Palavras chaves: Inclusão Escolar. Aluna cega. Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation addressed the author's concerns regarding the inclusion of students with 

disabilities in the regular school, specifically students with a visual impairment, blindness or 

low vision. Challenges have to be overcome when teaching such students, for example, 

adapting science classes according to special educational needs. Thus, the main objective was 

to investigate the pedagogical practices adopted in the discipline of Sciences that contribute to 

the teaching and learning process of a student with congenital blindness, with 11 years of age, 

enrolled in the 4th year of Elementary School of a Municipal Public School in Municipality of 

Boqueirão-PB. To do so, based on the qualitative research, of the participant type, applying 

the method the case study. The literature review was based on the theoretical assumptions of 

authors such as Goffman (2004), Mittler (2003), among others. As a methodological tool we 

used the semi-structured interview and participant observation. The semi-structured interview 

was carried out in the regular school, with the teacher of the classroom of the referred student, 

the director and the teacher responsible for the Specialized Educational Assistance - AEE. 

Concerning the participant observations, it was held in the regular classroom and at the time 

of the break, where we focused on the existence of adapted pedagogical actions and the 

interaction of the blind student with the students, teachers and other employees. In the AEE 

room, she observed the pedagogical actions developed in the teaching and learning process of 

science content for blind students. The observations were carried out in 22 meetings in the 

regular school, distributed in the months of May and August of 2016. The data collected 

indicate that the school is not aware of inclusive initiatives to meet the needs of a blind 

student. Only in the AEE room can the student initially develop their skills. Thus, it is 

concluded that much still has to be done for the inclusion of the blind student. 

 

Keywords: School inclusion. Blind student. Science teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares é um tema que suscita 

muita polêmica na esfera educacional, principalmente quando são postas em questão as 

práticas educativas que realmente favorecem esse processo. Discutir as ações pedagógicas que 

favorecem a inclusão escolar dos alunos com deficiência, nos levam a investigar estudos já 

realizados na área, assim como observar as práticas pedagógicas que as escolas regulares vêm 

adotando para favorecer o processo de ensino e aprendizagem desses alunos.   

Dados do Censo Escolar indicam crescimento expressivo em relação às matrículas de 

alunos com deficiência na educação básica regular. Estatísticas indicam que, no ano de 2014 

698.768 estudantes com necessidades especiais estavam matriculados em classes comuns 

(CENSO ESCOLAR, 2016). 

Os dados a seguir são consoantes ao nosso sujeito de estudo, isto é, crianças com 

deficiência visual, que compreendem um valor significativo nessa ação inclusiva. 

 De acordo com o último censo (2010), temos 16 milhões de pessoas com deficiência 

visual no Brasil. Na Paraíba, encontramos 1.045.962 pessoas com algum tipo de deficiência, 

alcançando um percentual de 27,7% da população. A deficiência visual é a que mais incide sobre a 

população paraibana, de forma que 823 mil pessoas declaram ter dificuldade para enxergar, mesmo 

com o uso de óculos ou lentes de contato, o que equivale a 21,8% da população paraibana 

(BRASIL, 2016c).  

Conforme dados da Secretaria de Educação do município de Boqueirão/PB, no ano de 

2016 existiam apenas três alunos cegos e um com baixa visão, matriculados na rede regular de 

ensino (BOQUEIRÃO, 2016). 

É importante esclarecer, mediante os números apresentados que no Censo se faz o 

levantamento da proporção da população residente por tipo de deficiência visual, 

considerando o grau de severidade da visão, ou seja: Não consegue de modo algum (nesse 

grupo estaria quem é cego); Grande dificuldade (nesse grupo aqueles com Baixa Visão, que 

mesmo usando lentes não conseguem enxergar com nitidez) Alguma dificuldade Visual 

(aqueles que apresentam problemas oculares como Hipermetropia, Astigmatismo e Miopia, e 

que necessitam, apenas, do uso de lentes para correção do grau. Essas não entram na 

classificação educacional de pessoas com deficiência.  
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Considerando que o processo educativo de uma criança implica no envolvimento de 

ações deliberadas e intencionais dos seus responsáveis para alcançarem, com êxito, os 

objetivos propostos por uma educação inclusiva. A educação das pessoas com deficiência 

visual perpassa pelos mesmos pressupostos; pois, além dessas ações, torna-se importante uma 

compreensão aprofundada a respeito das especificidades e das reais implicações determinadas 

pela dificuldade ou ausência total de perceber o mundo e os outros pela via sensorial da visão. 

Esta pesquisa pretende mostrar o processo de inclusão escolar de uma aluna cega, 

enfocando as barreiras que a mesma enfrenta no ambiente escolar, assim como as ações 

pedagógicas nas aulas de ciências aplicadas na escola regular que favorecem o seu processo 

de ensino e aprendizagem. 

O presente estudo emerge no momento em que a autora desta investigação observa, 

durante a disciplina Formação docência, do mestrado em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática, o cotidiano de uma aluna cega em uma escola regular no município de 

Boqueirão-PB. Nessas observações surgem inquietações e questionamentos a respeito do 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de alunos cegos face à inclusão escolar. Tais 

questionamentos constroem as primeiras fontes que alimentam o desejo de desenvolver uma 

investigação sobre o processo de inclusão de alunos cegos. Para nortear esta investigação 

importa-nos em saber sobre quais as ações pedagógicas, nas aulas de ciência, que podem 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem de uma aluna cega matriculada em uma escola 

regular? 

Portanto, a presente pesquisa tem como objetivo geral investigar a prática pedagógica 

adotada na disciplina de Ciências que contribui com o processo de ensino e aprendizagem de 

uma aluna com cegueira congênita, com 11 anos de idade, matriculada no 4º ano do Ensino 

Fundamental de uma Escola Pública Municipal no município de Boqueirão-PB. Partindo do 

objetivo geral e da questão norteadora, traçamos os seguintes objetivos específicos para a 

presente investigação: descrever metodologias utilizadas nas aulas de ciências na sala regular 

que podem favorecer o processo ensino e aprendizagem com um aluno cego; identificar 

metodologias utilizadas no AEE que favorecem a aprendizagem de uma aluna cega; verificar 

se ocorre mudança na aprendizagem com o uso de recursos didáticos adaptados; traçar um 

paralelo entre as metodologias utilizadas no ensino de ciências com a aluna cega, nos dois 

contextos investigados, sala regular e no AEE; contribuir para a reflexão sobre a inclusão 

escolar de alunos cegos. 
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Para o alcance dos objetivos e resposta à questão de pesquisa, optamos pela 

abordagem qualitativa, do tipo interventiva e descritiva, desenvolvida por meio de um estudo 

de caso cuja fonte da coleta direta de dados é o ambiente a ser investigado, com o uso de 

vários equipamentos que facilitem a coleta de informações, bem como pelo contato direto do 

investigador, criando um vinculo de confiança com as pessoas que estão envolvidas neste 

estudo. Segundo Bogdan e Biklen (1994), no estudo de caso, a análise dos dados é feita pelo 

entendimento que o pesquisador tem de todo material registrado. Esse material comum é 

comparado com outros registros adicionais. 

A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador uma amplitude do conhecimento a 

respeito do que está sendo pesquisado, não se limitando apenas à aquisição de dados 

numéricos, mas incluindo também informações não expressas em palavras, tais como 

pinturas, fotografias, desenhos, filmes, vídeo tapes e até mesmo trilhas sonoras (TESCH, 

1990). 

Para a obtenção dos dados é utilizada a observação participante, na qual ocorre um 

contato direto, frequente e prolongado com uma professora da sala comum e uma da sala do 

AEE, com uma aluna cega e, com os pais ou responsáveis, com a diretora da escola. Essa 

técnica de investigação foi complementada com entrevistas livres ou semiestruturadas 

(CORREIA, 2009).  

Na pesquisa, utilizaremos professores do ensino regular com o desígnio de valorizar a 

prática pedagógica, pois os estes profissionais “em sua trajetória, constrói e reconstrói seus 

conhecimentos conforme a necessidade de utilização dos mesmos, suas experiências, seus 

percursos formativos e profissionais” (NUNES, 2001, p.27). Vale salientar que, “a formação 

inicial não se encerra em si mesma” (ANDRÉ et al., 1999, p.306), essa formação tem que 

está relacionada com a vivencia do cotidiano escolar de tais profissionais.  

Percebemos que esta uniformização colabora com a compreensão e apreensão do que 

está sendo posto, observamos apenas a professora da sala de AEE, em perguntas anteriores, é 

a única que busca uma formação continuada que trabalhe a inclusão.  

A observação participante será realizada na sala de aula regular, na sala de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) e nos momentos do intervalo. Focalizamos 

em sala de aula e no AEE. as ações pedagógicas adotadas na disciplina de Ciências que visam 

ao processo de ensino e a aprendizagem da aluna cega, e a interação desta com a professora e 

com os colegas.  
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Ao todo serão vinte e dois encontros de observação realizados no período de 17 de 

maio a 09 de agosto de 2016. Destes dez (22) encontros de observação, seis (06) ocorreram na 

sala de aula regular, na sala de AEE e no intervalo. Os últimos quatro encontros serão 

realizados apenas na sala de AEE, onde a pesquisadora intervem quatro aulas de Ciências, 

sendo a última aula de cunho avaliativo. 

No intervalo, a observação se dá com o propósito de avaliar a interação da aluna com 

os demais alunos da escola, os colegas da sua própria sala e com os funcionários da escola. 

Também é aplicada uma entrevista semiestruturada (ver apêndice) com as professoras 

envolvidas no processo de ensino e aprendizagem da aluna - a professora da sala de aula e a 

do AEE - assim como com a diretora da escola, tendo por finalidade de identificar o perfil 

sócioprofissional e compreender como se desenvolve o processo de formação inicial e 

continuada, compreender como cada uma desenvolve sua prática pedagógica. Dessa forma, a 

observação participante e a entrevista semiestruturada são os instrumentos de construção de 

dados do presente estudo.  

 Salientamos a utilização de dados a serem obtidos em um estudo piloto a foi realizado 

em 19, 26 de outubro e dia 09 de novembro de 2015 na mesma escola, campo de pesquisa, 

anterior a pesquisa de campo propriamente dita para o desenvolvimento do estudo em apreço, 

o qual é baseado em um teste de pequena escala de um estudo mais aprofundado, com o 

objetivo de proporcionar um aprimoramento da nossa pesquisa. Os dados a serem obtidos no 

estudo piloto foram apresentados durante o processo de qualificação da presente Dissertação. 

No desenvolvimento do projeto piloto foi utilizada a observação “in loco” na sala de aula 

regular, referente ao 3º ano das séries iniciais, e nos momentos de intervalo. Nesses 

momentos, observamos os procedimentos pedagógicos adotados pela professora para facilitar 

o processo de ensino e aprendizagem com a aluna participante da pesquisa, assim como a 

interação da referida aluna com o corpo docente e discente da escola. Esse estudo piloto foi 

importante para melhor compreendermos o objeto da nossa pesquisa e nortear os caminhos 

metodológicos delimitados na presente Dissertação.  

Diante do contexto, estruturamos o presente trabalho em três capítulos. Na Introdução, 

situamos o tema, nossas motivações, o tipo e o percurso a ser utilizado para o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como apresentamos a estrutura da dissertação. 

No segundo, apresentamos a deficiência visual: conceitos, habilidades e ações 

pedagógicas inclusivas. 
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 No terceiro, abordamos a formação de professores face à educação inclusiva. Após a 

fundamentação teórica, esclarecemos o percurso metodológico, onde apresentamos o tipo de 

pesquisa e os instrumentos utilizados, os participantes e o cenário da pesquisa e a análise dos 

dados. Posteriormente, apresentamos e discutimos os dados coletados, os quais estão 

divididos em quatro tópicos: aulas na sala de aula regular; o intervalo; intervenção da 

pesquisadora; entrevistas com as professoras e a diretora e, por fim, construímos nossas 

reflexões finais.  

 

1 - CAMINHOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

BRASILEIRA.  

 

Nas linhas seguintes, dissertaremos a respeito dos marcos teóricos que referenciam o 

presente estudo. Começaremos a abordar os aspectos históricos e políticos da educação 

especial no Brasil. Posteriormente, discutiremos a concepção médica e social sobre a 

terminologia deficiência; o conceito de deficiência visual e as habilidades que caracterizam 

pessoas com uma deficiência visual; a importância do processo de leitura e escrita Braille e 

dos livros em áudio para o processo de ensino e aprendizagem de alunos com deficiência 

visual; e a formação de professores que contemple os ideais defendidos pela educação 

inclusiva, especificamente na inclusão de alunos com deficiência visual na escola regular. 

 

1.1.Desenhando os caminhos históricos e políticos da educação especial no Brasil  

  

 Na história da Educação Especial no Brasil, dois institutos franceses tiveram grande 

influência: o Instituto dos Jovens Surdos e o Instituto dos Jovens Cegos, ambos situados na 

bela capital francesa, Paris. O Instituto dos Jovens Cegos (FIGURA 1) foi criado no ano de 

1784, com o nome Escola Valentin Haüy, tornando-se Instituto dos Jovens Cegos (Institutdes 

Jeunes Aveugles), através do Decreto da Assembleia Constituinte francesa, em 1791, 

influenciando, mais tarde, a fundação do atual Instituto Benjamin Constant-IBC, no Rio de 

Janeiro. 
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Figura 1: Fachada Instituto Nacional de Jovens Surdos – Paris/França. 

Fonte: Disponível em:  www.injs-paris.fr. Acesso em: 25/05/2016. 

 

Também criado pela Lei de 21 e 29 de Julho de 1791, o Instituto Nacional de Jovens 

Surdos (FIGURA 2), de Paris teve, na época de sua fundação, a finalidade básica de seguir as 

obras filantrópicas do abade Charles-Michel de l’Epée (1712-1789) o qual foi reconhecido 

como o primeiro professor de surdos na França. Dessa forma, os trabalhos pedagógicos  

desenvolvidos com base na Língua de Sinais Francesa-LSF no Instituto Nacional de Jovens 

Surdos - INJS (Institutdes Jeunes Sourds) de Paris, muito contribuíram com a fundação do 

Instituto Nacional da Educação de Surdos - INES do Rio de Janeiro.  

 

 

                                 Figura 2: Fachada do Instituto dos Jovens Cegos, em Paris/ França. 

Fonte: Disponível em: WWW.googleimagem.bom.br. Acesso em: 25/05/2016. 

   

  O marco inicial da Educação Especial no Brasil surge em 12 de setembro de 1854 

com o Decreto Imperial nº 1.428, estabelecido pelo imperador D. Pedro II. Este decreto criou 

o Instituto Imperial de Meninos Cegos, na cidade do Rio de Janeiro, iniciando, assim, a 

http://www.injs-paris.fr/
http://www.googleimagem.bom.br/
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educação de pessoas com uma deficiência visual no Brasil e na América Latina. No referido 

decreto, destacamos os artigos 1, 23, 24 e 25:  

 

Art. 1º O Imperial Instituto de meninos cegos tem por fim ministrar-lhes: a 

instrucção primaria; a educação moral e religiosa; o ensino de musica, o de 

alguns ramos de instrucção secundaria, e o de officios fabris. (...).  

Art. 23. A admissão no Instituto dependerá de autorização do Ministro e 

Secretario d'Estado dos Negócios do Império, devendo o pretendente juntar 

ao requerimento: 1º Certidão de baptismo, ou justificação de idade; 2º 

Attestado do Médico do Estabelecimento, do qual conste ser total a cegueira; 

3º No caso de ser gratuita a admissão, attestado do Parocho, e de duas 

Autoridades do lugar da residência do alumno, provando a sua indigência. 

Nesta hypothese a certidão de baptismo poderá ser supprida por informação 

escripta do Parocho, e daquellas Autoridades.  

Art. 24. Nenhum menino será admittido, sem que conste de informação do 

Director, sobre parecer escripto do Medico do estabelecimento: 1º Que foi 

vaccinado com bom resultado; 2º Que não soffre de enfermidade contagiosa.  

Art. 25. Não poderão ser também admittidos: 1º Os menores de 6annos, e 

maiores de 14; 2º Os escravos. (BRASIL, 2016a, s/p). 

 

 Os trechos acima foram destacados com o intuito de demonstrar que o Instituto 

Imperial dos Meninos Cegos não tinha nenhuma intenção de promover a inclusão social dos 

sujeitos cegos ou com baixa visão. Existia no Brasil Imperial um grande preconceito em 

relação às pessoas com deficiência, aos afrodescendentes e aos índios, assim como às pessoas 

com baixa renda, pobres.  

 Após o advento da República, em 1890, o referido instituto especializado para pessoas 

com deficiência visual passou a denominar-se Instituto Benjamin Constant (FIGURA 3), 

sendo a única instituição incumbida da educação de pessoas com deficiência visual no Brasil, 

autorizada para ministrar o curso Ginasial, (MAZZOTTA, 1993), o atual fundamental II. No 

ano de 1934, foi inaugurado o Instituto São Rafael, localizado em Belo Horizonte. 
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                Figura 3: Fachada atual do Instituto Benjamin Constant. Rio de Janeiro/RJ 

Fonte: Acervo da pesquisadora. Campina Grande, 03/10/2016. 

 

 

 

O Instituto Benjamin Constant – IBC, atualmente, não fica restrito ao processo de 

escolarização dos alunos, mas tem-se voltado para a pesquisa, para a difusão do 

conhecimento, para a reabilitação, preparação e encaminhamento profissional, para a 

produção e distribuição de material especializado e para a especialização de professores e 

técnicos de várias regiões do nosso e de outros países.  

 Logo após a fundação do instituto especializado para cegos, foi fundado o Instituto 

Imperial dos Meninos Surdos-Mudos, em 1857, também no Rio de Janeiro, então capital do 

Brasil Império. Este instituto tinha como meta escolarizar crianças ou jovens surdos de classe 

social favorecida, e atualmente chama-se Instituto Nacional da Educação de Surdos – INES 

(FIGURA 4). 
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Figura 4: Fachada atual do Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. Rio de 

Janeiro/RJ.  

              Fonte: Acervo da pesquisadora. Campina Grande, 04/10/2016. 

 

De acordo com Mazzotta (2005), a história da educação exibe a maneira como eram 

vistas as pessoas com deficiência, esse fato ocorreu até o século XVIII, o respeito à 

deficiência era unicamente aliada ao misticismo, ao ocultismo, não ocorrendo embasamento 

cientifico para o desenvolvimento de noções do que é real, bem como, não existia o conceito 

de diferenças individuais, estas não eram compreendidas nem avaliadas. 

As questões postas pelo autor supracitado estão presentes, não apenas no âmbito 

social, mas também se vinculam ao contexto escolar, pois “são sempre comportamentos fora 

das expectativas escolares ou das normas sociais dentro desse momento histórico (...) e que a 

classificação, a catalogação da deficiência é feita de acordo com a maior ou menor 

adequação às normas sociais veiculadas na escola” (JANNUZZI, 1985, p. 64). Dessa forma, 

uma pessoa com deficiência que não apresentasse autonomia na resolução de suas atividades 

diárias apresentaria menor aceitação no contexto escolar.  

Voltando-nos para os marcos legais que asseguram ao exercício da cidadania e 

educação a pessoas com deficiência, ilustramos que, conforme a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 em seu Artigo 07: 

 

 Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem distinção, a igual proteção 

da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que 

viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal 

discriminação (BRASIL, 1948). 
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A mencionada declaração afirma que todos são iguais perante a lei. Essa igualdade 

confere direito e deveres. A referida declaração garante à pessoa que apresenta suas 

limitações a identidade de ser igual perante a sociedade. 

A Constituição de 1988 declara que se deve “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

art.3º inciso IV (BRASIL, 1988). Acrescenta em seu artigo 205, a educação como um direito 

de todos, assegurando o desenvolvimento da pessoa, permitindo-lhe o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988), apresentando a garantia de que o Estado 

deve oferecer atendimento educacional especializado, especificamente nas escolas de ensino 

regular (art. 208) (BRASIL, 1988). 

 A Lei nº 7.853/89 de 1989 apoia as pessoas com deficiência, defendendo sua 

integração social. Segundo esta lei, é crime: recusar, suspender, adiar, cancelar ou extinguir a 

matrícula de um estudante por causa de sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, 

tanto no setor público ou privado. Recebendo com penalização ao infringir tal lei, a prisão, 

que pode variar de um a quatro anos, sendo adicionada uma multa (BRASIL, 1989). 

 Essas Leis conseguem garantir a inserção da criança com deficiência nas escolas. 

Sabemos que ainda existe muito por fazer nesse contexto, contudo as leis, iniciativas 

inclusivas individualizadas são apenas um ponto de partida que se agregará a avanços que 

estão por vir.  

 Em uma Conferência Mundial realizada na Tailândia, em 1990, sobre Educação para 

Todos, com a finalidade de mostrar a situação mundial da Educação, estabeleceu-se um 

documento que se comprometeu garantir educação básica de qualidade para crianças, jovens e 

adultos. No documento, em seu artigo 1º, de acordo com Ferronato (2002), diz que cada 

indivíduo, independente de faixa etária, deverá aproveitar as oportunidades educativas 

destinadas a satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades 

englobam, tanto as ferramentas essenciais para aprendizagem, como os conteúdos básicos da 

aprendizagem. 

A Declaração de Salamanca, de 1994, defende os princípios, políticas e práticas na 

área das necessidades educacionais especiais. Nesta Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educativas Especiais, em Salamanca - Espanha, se percebeu que a escola regular é o meio 

capaz de combater atitudes discriminatórias, bem como, de construir uma sociedade inclusiva 

que promova Educação para todos (FERRONATO, 2002). A Declaração de Salamanca afirma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf
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que toda criança tem direito à educação, sendo proporcionada a oportunidade de manter e 

atingir um nível fundamental de aprendizagem.  

No Brasil, especificamente os princípios norteadores da Declaração de Salamanca, têm 

respaldo legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN, n° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996. No Capitulo V, da Lei 9.394/96, Artigo 58, define a Educação Especial 

como 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, 2016).  

Observamos que a Lei 9.394/96 traz o nome “portador”, mas o termo que é usado hoje 

é pessoa com deficiência.  

No Brasil, tornou-se bastante popular, acentuadamente entre 1986 e 1996, o uso do 

termo portador de deficiência (e suas flexões no feminino e no plural). Pessoas com 

deficiência vêm ponderando que elas não portam deficiência; que a deficiência que elas têm 

não é como coisas que às vezes portamos e às vezes não portamos (por exemplo, um 

documento de identidade, um guarda-chuva). O termo preferido passou a ser pessoa com 

deficiência. Aprovados após debate mundial, os termos “pessoa com deficiência” e “pessoas 

com deficiência” são utilizados no texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada em 13/12/06 pela Assembléia Geral da ONU (SASSAKI, 2003, s/p).  

A Convenção da Guatemala de 1999, que foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 

3.956/2001defende que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e 

liberdades fundamentais que as demais pessoas, sendo caracterizada como discriminação, 

toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos 

e de suas liberdades fundamentais, baseadas na deficiência. 

 Já o Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 13.005/14, acrescenta: “o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva 

que garanta o atendimento à diversidade humana” (BRASIL, 2014). 

  Nesta perspectiva de educação inclusiva estarão garantidas a participação e a 

unificação em um mesmo espaço de ensino, o encontro dos diferentes, afinal, somos todos 

seres humanos e somos diferentes com habilidades e debilidades.  

 Independente de possuir ou não uma deficiência, todas as pessoas são asseguradas 

com os mesmos direitos. A capacidade de ir e vir de cada ser humano, independente de suas 

limitações é fundamental para assegurar a cidadania de todos os indivíduos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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 A Resolução CNE/CP nº1/2002 deixa claro que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

direcionam seu olhar para a Formação de Professores da Educação Básica, defendendo que as 

instituições de ensino superior devem prever em sua organização curricular formação docente 

voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades 

dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

 Esse aspecto da legislação levanta uma discussão calorosa ao que se refere à formação 

em Educação Especial de professores para que tais profissionais sejam habilitados com 

conhecimento prático e teórico para saber trabalhar em um espaço, onde a diversidade 

humana existe, afinal, a sala de aula é o lugar onde se encontra a distinção educacional, física, 

motora entre outras diferenças que permeiam a vida humana.  

 Para tanto, o professor deve desenvolver habilidades da língua e escrita especificas 

para cada aluno. A saber, a Libras (Língua Brasileira de Sinais), assegurado na  Lei nº 

10.436/02 (2002) que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de 

comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas institucionalizadas de 

apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte integrante 

do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. Sendo essa uma 

forma de minimizar a distância entre os alunos surdos e o professor. 

 Quando nos referimos a alunos cegos ou com baixa visão, o meio de minimizar essa 

distância seria a apropriação do Braille na formação dos professores. Apresentando 

sustentação para tal afirmação temos a Portaria nº 2.678/02 (2002), que aprova a diretriz e 

normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do Sistema Braille em todas as 

modalidades de ensino, compreendendo o projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa 

e a recomendação para o seu uso em todo o território nacional.  Esta portaria garante à pessoa 

com deficiência visual o direto de participar efetivamente do contexto escolar e 

desenvolvimento de suas habilidades, seja no aspecto educacional, profissional ou familiar.  

Segundo Nóvoa (1999), as mudanças ocorridas na educação têm o intuito de 

diversificar os saberes de modo a serem geral e não específico para ser um saber pedagógico. 

Para entrar no cotidiano dos alunos é preciso desenvolver um saber pedagógico, onde você 

traz várias fontes de conhecimentos para enriquecer seu campo de informação, pois tudo está 

conectado fazendo parte de uma mesma prática educativa. 

  Segundo Tardif (2011), na prática docente, o professor não apenas demonstra ou 

transmite o saber das ciências da educação, mas manifesta também suas tarefas em diversos 

saberes, que estabelecem doutrinas oriundas da prática educativa.  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10436.htm
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Com o advento da política de uma educação inclusiva, aumentou a procura das 

pessoas com deficiência visual por escolas de ensino regular, porém essa nova demanda tem 

exigido grandes desafios da escola, que nem sempre dispõe de uma estrutura apropriada para 

alcançar um fazer pedagógico adequado, como apontada pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCNs para a Educação Especial (BRASIL, 1998).  

Atualmente, o Brasil reformula o Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituindo-o 

como Lei 13.146/2015, de 6 de julho de 2015
1
,  inovando, entre outros aspectos, na garantia  

da participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. No que concerne à educação, 

em seu Capítulo IV – DO DIREITO À EDUCAÇÃO, 

 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a 

salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação (BRASIL, 2015). 

 

 O dever a que se refere à Lei, não se constitui apenas em inserir a pessoa com 

deficiência na escola, mas de assegurar uma educação de qualidade para todas as pessoas. 

Esta educação tem que os livrar da violência que tanto sufoca nossa sociedade atual, bem 

como não permitir que o Estado, as famílias e a comunidade escolar sejam negligentes diante 

dos acontecimentos que minimizam as pessoas com deficiência, evitando a discriminação ou 

não aceitação por parte das demais pessoas que estejam envolvidas no contexto escolar e 

social onde estas pessoas se façam presentes.  

 

2.  DESENHANDO A DEFICIÊNCIA VISUAL: ESTIGMA, CONCEITOS, 

RECURSOS, AÇÕES INCLUSIVAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

Ao longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência sempre foram 

estigmatizadas pela sociedade que ainda acredita ser constituída por “sujeitos normais”. O 

estigma sempre aparece para inferiorizar a imagem do outro. Segundo Goffman, os gregos 

criam o termo estigma para se referir aos sinais corporais: 

 

Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e avisavam que o portador era 

um escravo, um criminoso ou traidor uma pessoa marcada, ritualmente poluída, 

que devia ser evitada; especialmente em lugares públicos. Mais tarde, na Era 

                                                           
1
 Tem por base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também conhecida 

como Convenção de New York, e incorporada no ordenamento jurídico pátrio por intermédio do 
Decreto Legislativo 186, de 09 de Julho de 2008, e, teve sua vigência iniciada em 25 de agosto de 
2009, com a promulgação do Decreto Presidencial 6.949, de 25 de Agosto de 2009. 
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Cristã, dois níveis de metáfora foram acrescentados ao termo: o primeiro deles 

referia-se a sinais corporais de graça divina que tomavam a forma de flores em 

erupção sobre a pele; o segundo, uma alusão médica a essa alusão religiosa, 

referia-se a sinais corporais de distúrbio físico. Atualmente, o termo é 

amplamente usado de maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, 

porém é mais aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal 

(2004, p.5). 

 

O estigma pode ser imputado de duas formas: a primeira acontece, quando a pessoa 

estigmatizada sofre reclusão por parte da sociedade, a segunda ocorre, quando a pessoa com 

deficiência é comparada a uma divindade, não sofrendo as agruras de ter uma deficiência. Em 

ambos os casos existem malefícios para o desenvolvimento normal de uma pessoa cega 

(SILVA, 2013). 

Considerando o exposto, a pessoa cega carrega o estigma de incapaz, não produtivo; 

pois grande parte da sociedade não percebe que existem outros sistemas sensoriais que 

permitem o desenvolvimento de habilidades que não dependem unicamente da visão para se 

desenvolverem. Conforme Vigotyski (1997) a teoria da supercompensação possibilita o 

desenvolvimento de outros sentidos, permitindo ao individuo, o aperfeiçoamento de outras 

memórias ou habilidades, não se restringindo prioritariamente à memoria visual, no caso de 

pessoas com cegueira. 

As pessoas cegas ou de baixa visão devem ser vistas pela comunidade com suas 

potencialidades ou habilidades que podem ser desenvolvidas se tiverem ações pedagógicas e 

sociais adaptadas às suas necessidades. A cegueira, a surdez ou a surdocegueira é mais uma 

forma corporal de o ser humano se manifestar na sociedade, com suas características 

singulares, ora apresentando suas limitações face às barreiras, ora manifestando suas 

habilidades.  

A maneira que as diversas sociedades percebem a deficiência no humano é 

interpretada de forma singulare. De acordo com Diniz (2007), o modelo social de definição de 

alguém que não enxerga vai além da ausência de visão, atribuindo a esse indivíduo o título de 

desigual; pois a falta da visão é algo que foge do que se espera de um “ser normal”. Esse 

manifesto só ocorre em uma sociedade pouco sensível à diversidade presente nas sociedades.  

Para Goffman (1988), a deficiência é caracterizada como estigma, como um atributo 

considerado profundamente depreciativo pelo meio social, que conduz o indivíduo ao 

descrédito de forma intensa. O indivíduo estigmatizado é visto como defeituoso e fraco ou em 

situação de desvantagem em relação aos demais. Corroborando com esta linha de 

pensamento, Diniz (2007) diz que indivíduo lesionado sofre com a exclusão, sendo que esta 
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opressão não ocorre por um mero resultado da lesão em si, mas vem como consequência de 

uma sociedade excludente.    

Segundo Sá et. al (2007), a deficiência visual é percebida de duas formas. A primeira é 

a cegueira que é uma alteração grave ou total de uma ou mais das funções elementares da 

visão, afetando a percepção do ambiente. Quando essa perda ocorre, desde o nascimento é 

denominada como cegueira congênita, ao ocorrer posterior ao nascimento, cegueira adventícia 

ou adquirida e se for associada à perda da audição, denomina-se surdocegueira. Quando a 

cegueira atinge apenas um dos olhos, chama-se visão monocular. A segunda é a baixa visão 

que engloba, desde a simples percepção da luz, até redução da acuidade e do campo visual, 

limitando a execução de tarefas. 

Para Ochaita e Rosa (1995), a cegueira é uma deficiência sensorial e, apresentando sua 

característica mais central, é caracterizada pela ausência ou comprometimento de um dos 

canais sensoriais de obtenção da informação, neste caso se refere à visão. A perda da visão 

pode fazer com que outros sistemas sensoriais apresentem maior desenvolvimento. Deles, os 

que se sobressaem são: audição e o sistema háptico ou sistema tátil. O tato é o sentido que 

permite ao cego o conhecimento sensorial dos objetos animados e inanimados que compõem 

o ambiente. 

 Ainda citando Ochaita e Rosa (1995), existem o sistema tátil ativo e o passivo. 

Enquanto no sistema passivo, a informação tátil é recebida de forma não intencional ou 

passiva, no tato ativo, a informação é buscada de forma intencional pelo indivíduo que toca. 

Sendo assim, no tato ativo encontram-se envolvidos, não somente os receptores da pele e os 

tecidos subjacentes, como ocorrem no tato passivo, mas também a excitação correspondente 

aos receptores dos músculos e dos tendões, possibilitando ao sistema perceptivo háptico a 

apreensão da informação articulatória, motora e do equilíbrio. 

Para que as pessoas com uma deficiência visual possam desenvolver melhor suas 

habilidades, ou seja, com a maior autonomia possível, foram criados recursos sócioeducativos 

tais como: o sistema Braille, aparelhos sonoros, leitores de tela – DSPEECH
2
, JAWS, 

VIRTUAL VISION, NVDA, o sistema DOSVOX que não é um leitor de tela, mas consegue 

realizar trabalhos com leitura em seu sistema. Esses leitores de tela são usados por pessoas 

cegas ou com baixa visão, que através deles podem editar textos em tinta e em Braille, ler 

                                                           
2
 O DSPEECH é um programa que lê todo o texto em voz alta. O Programa possui ótima compreensão do texto 

digitado ou escolhido, lendo-o em pouco tempo e sem complicações. Gratuito e ótimo para o aprendizado por 

pessoas com deficiência visual. 
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jornais e livros, acessar a Internet, e realizar inúmeras funções profissionais e de lazer, através 

de um microcomputador; atingindo um nível de independência inimaginável há pouco tempo 

(SÁ et. al, 2007). 

Essas inovações iniciaram com objetos menos complexos e tecnológicos, como a 

reglete (FIGURA 2.1 (VER ANEXOS)) pra escrita manual do Braille. Atualmente, temos a 

impressora em Braille (FIGURA 2.2 (VER ANEXOS)), uma tecnologia avançada que 

transcreve em Braille textos digitados e escaneados. Há outros mais avançados como a linha 

Braille (FIGURA 2.3 (VER ANEXOS)).  

A escrita em Braille surgiu, a partir da combinação de seis pontos em alto relevo, os 

quais utilizados em diferentes posições permitiram a criação de um alfabeto com caracteres. 

Essa atividade é desempenhada com o auxilio dos equipamentos vistos nas figuras 1 e 2 em 

anexo.  

O Sistema Braille é 

Conhecido universalmente como código ou meio de leitura e escrita das pessoas 

cegas. Baseia-se na combinação de 63 pontos que representam as letras do 

alfabeto, os números e outros símbolos gráficos. A combinação dos pontos é 

obtida pela disposição de seis pontos básicos, organizados espacialmente em 

duas colunas verticais com três pontos à direita e três à esquerda de uma cela 

básica denominada cela Braille (SÁ, 2007. p.22). 

 

Tal sistema de leitura e escrita foi baseando em um código inventado pelo Capitão do 

exercito francês, Charles Barbier, que o utilizou para se comunicar com os seus soldados na 

guerra, consistindo o mesmo código na combinação de traços e de pontos em relevo, a fim de 

não atrair as atenções do inimigo. Seu criador, Louis Braille, nascido em 4 de janeiro de 1809, 

numa pequena aldeia francesa, chamada Coupvray, ficou cego aos três anos de idade, em 

consequência de um acidente ocorrido, enquanto brincava com ampara de couro na oficina de 

seu pai (HENRIQUES, 2001). Aos 15 anos de idade criou o Sistema de Leitura e Escrita, 

batizando-o com seu nome. 

O Sistema Braille abriu novas possiblidades no vasto universo da cultura e da 

educação, permitindo que os atores sociais cegos ou com baixa visão pudessem desenvolver o 

processo de leitura e escrita.   

Existe grande variedade de recursos ópticos e não ópticos para uso de pessoas cegas e 

com baixa visão poderem acessar a cultura escrita, ou seja, produtos e instrumentos projetados 

para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência visual, favorecendo a autonomia 

pessoal, total ou assistida. Os recursos para quem tem baixa visão podem ser divididos em: 
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não ópticos, ópticos e eletrônicos. Os recursos ópticos servem para melhorar a focalização por 

ampliação dos objetos e coisas a serem vistas. 

 

Esses recursos estão subdivididos em: 

 

Recursos ópticos para longe: telescópio: usado para leitura no quadro negro, 

restringem muito o campo visual; telessistemas, telelupas e lunetas. 

 

Recursos ópticos para perto: óculos especiais com lentes de aumento que servem 

para melhorar a visão de perto. (óculos bifocais, lentes esferoprismáticas, lentes 

monofocais esféricas, sistemas telemicroscópicos). 

 

Lupas manuais ou lupas de mesa e de apoio: úteis para ampliar o tamanho de 

fontes para a leitura, as dimensões de mapas, gráficos, diagramas, figuras etc. 

Quanto maior a ampliação do tamanho, menor o campo de visão com diminuição da 

velocidade de leitura e maior fadiga visual (SÁ, 2007. p.19).  

  

 

Alguns exemplos de recursos ópticos: Leitor Autônomo (FIGURA 2.4 (VER 

ANEXO)), que reconhece o texto que um documento contiver e o ler em voz, em português, 

após poucos segundos do reconhecimento. Esse equipamento pode lê desde cartas, panfletos, 

jornais, relatórios, livros, e qualquer outro documento escrito, permitindo gravar para futura 

audição. Possibilita aos professores e alunos digitalizarem e gravarem referências 

bibliográficas, folhas de cálculo, testes exames entre outros. 

A lupa de mão eletrônica Ruby (FIGURA 2.5 (VER ANEXO)) é pequena, leve, 

confortável nas mãos e perfeita para levar no bolso. Apesar do tamanho, oferece a ampliação 

necessária para ler e ver detalhes. O monitor varia entre 4.3 a 5 polegadas, apresentando 

também uma cor cheia e vibrante, tela com capacidade de ajustar o brilho e contraste, 

auxiliando na leitura de cartas, contas, mapas entre outros materiais. 

A lupa eletrônica de mesa Topaz XL (FIGURA 2.6 (VER ANEXO)) é a melhor em 

conveniência e eficiência para trabalhar com documentos ampliados e conteúdos do 

computador, dividir tela, linhas de leitura e máscaras (até ver o conteúdo ampliado da tela do 

Topaz no PC). 

O Smart View (FIGURA 2.7 (VER ANEXO) é o ampliador de caracteres para quem a 

simplicidade, a ergonomia e a estética são características importantes. Este é um magnificador 

de imagem de múltiplas utilizações serve como ferramenta educativa, recurso profissional e 

instrumento de lazer. Sua câmera de longo alcance possibilita à pessoa com baixa visão 
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visualizar o quadro de sala de aula, textos de diversos tamanhos de fontes e capturar imagens 

à longa distância.  

Por fim, citamos o TIPOSCÓPIO (FIGURA 2.8 (VER ANEXO)), recurso não óptico 

de baixa tecnologia, visto na figura 12, um instrumento para auxiliar a leitura de quem tem 

ambliopia, ou seja, quem tem diminuída a acuidade visual, pessoas com baixa visão uni ou 

bilateral num local no qual não se encontra lesão ocular ao exame oftalmológico. O problema 

é meramente funcional e pode ocorrer, mesmo com uso de óculos, quando as estruturas 

oculares apresentam-se aparentemente normais (sem alteração orgânica). 

Também há softweres ampliadores de tela que são muito utilizados para ampliar textos 

e imagens na tela do computador para facilitar a utilização por quem tem baixa visão ou 

problemas visuais temporários. Os ampliadores de tela também são conhecidos como: lupa, 

lente de aumento, zoom em tela e magnificadores. Como exemplo podemos citar: O software 

de ampliação de tela MAGic, que oferece recursos de ampliação, melhorias para baixa visão e 

leitura de tela em sistemas operativos Windows. 

Esses recursos ópticos não têm funcionalidade para pessoas que são cegas, visto 

fazerem uso do tátil com a escrita e leitura do Braille. Porém, existem outros recursos que 

auxiliam, tanto a pessoa com baixa visão, como a pessoa com cegueira, tal como os recursos 

não ópticos, ou seja, aqueles considerados de alta ou de baixa tecnologia. De grande utilidade 

nas salas de aula. Alguns desses recursos encontram-se nas Salas de Recurso Multifuncionias 

– SRM, nas escolas de ensino comum.  

No entanto, pessoas cegas podem fazer uso de softweres ledores de tela, tais como: O 

OpenBook é um software de captura e leitura de documentos eletrônicos ou impressos que 

oferece texto acessível para pessoas que são deficientes visuais. Combina tecnologia de 

captura de imagem com reconhecimento óptico de caracteres e usa formatação de texto e fala 

sintetizada com som natural embutido para tornar o texto acessível para pessoas cegas e de 

baixa visão (SOUZA; SALTON; CARNIEL, 2016).  

Há também equipamentos sofisticados, como o Readeasy (FIGURA 2.9 (VER 

ANEXO)) é um scanner que digitaliza textos impressos favoráveis ao uso por pessoas cegas e 

com baixa visão. Também vem a ser um leitor eletrônico que possibilita ouvir com a 

qualidade de voz humana diversos tipos de arquivos gravados, funcionando também com uma 

câmera acoplada, além de possuir um programa leitor de tela específico com voz SAP 5 

(eloquence). 
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O ONYX de Mesa XL (FIGURA 2.10 (VER ANEXO)) consiste na câmera ONYX 

montada em um braço rotativo e acoplada a um leve monitor de tela plana. Proporciona a 

leitura de documentos pessoais, imagens à distância, e auto visualização, podendo ser 

dobrável e facilmente transportável. Já o ONYX de computador (FIGURA 2.11 (VER 

ANEXO)) pode ser conectado a qualquer monitor VGA ou TV NTSC para uma solução de 

ampliação de vídeo acessível. A ONYX Edição PC inclui Software de ampliação de tela 

MAGic com Fala e o software EyeMerge™, para controle da ampliação do ONYX, a partir do 

computador. 

O MagniLink S (FIGURA 2.12 (VER ANEXO)) é um ampliador portátil para leitura 

de livros e captura de imagens à distância. É de fácil deslocamento e montagem de 

equipamento. Tem uma tecnologia avançada em qualidade de imagem, não apresenta 

complicações no momento da montagem em um computador ou monitor. Além disso, 

consegue ler o texto em alta voz. 

Como é possível perceber diante dessa gama de recursos para facilitar o acesso de 

pessoas com deficiência visual ao conhecimento, a ausência não é de opções de ampliadores 

de telas, softwares de leitura, equipamentos, mas sim a falta de compromisso dos governantes 

com os ditames legais e a ampliação de nossa acessibilidade e conhecimento para contribuir 

com a efetivação de uma sociedade e escola, em particular, mais inclusivas. 

Não é para esquecer que também, nas escolas, podem ser utilizados recursos didáticos 

de uso comum a todos os alunos e que são de baixo custo, encontrados no mercado ou que 

podem ser produzidos artesanalmente, considerando as particularidades visuais dos alunos. 

Existindo a habilitação dos professores, possivelmente, haverá o desenvolvimento de 

ações inclusivas, não apenas de forma isolada, mas envolvendo todo corpo escolar, como nos 

mostra uma pesquisa desenvolvida por Almeida-Verdu, Fernandes e Rodrigues (2002) 

envolveram todos os funcionários da escola, bem como os pais dos alunos. Um fato relevante 

em relação na pesquisa, 16 professores estavam envolvidos, desses professores apenas 4 

encontravam-se com alunos com deficiência em suas salas de aula.  

Salientamos a importância da participação de todo corpo escolar para que a inclusão 

seja efetivada com propriedade. A inclusão social e escolar deve ser levada com 

responsabilidade e compromisso, pois estamos falando de seres humanos que foram 

posicionados nas escolas regulares sem um preparo prévio para suprir, muitas vezes, as 

mínimas condições pra que ele desenvolva suas potencialidades, limitando sua autonomia. 

Devemos fazer uma reflexão, discutir essas práticas inclusivas.   
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Percebemos a necessidade iminente de discussões e reflexões que apresentem 

apontamentos ou direcionadores na tentativa de desenvolver propostas 

educacionais inclusivas, ou ainda que relatem as pesquisas acerca das práticas já 

realizadas no contexto atual... Entendemos que as considerações apresentadas 

anteriormente fazem parte de um longo trajeto a ser percorrido para a 

implantação de uma Educação Inclusiva, porém é uma opção justa e possível de 

ser trilhada, no campo educacional. (OLIVEIRA; LEITE, 2007, p. 520). 

Fazendo essa análise conheceremos os melhores caminhos para uma educação 

Inclusiva, mesmo havendo alguns obstáculos sabemos que é possível percorrer o trajeto da 

inclusão escolar. Os recursos para a inclusão de um aluno cego ou com baixa visão já existem, 

bem como ideias para confecção de matérias de menor custo financeiro. 

Embora existam tantos recursos e possibilidades ao trabalho com alunos com 

deficiência visual em sala de aula, não se pode esquecer de que nada valerá se os professores 

não receberem formação adequada para fazer uso de tais recursos. 

 

 

 

2.1 DESENHANDO UMAS POUCAS LINHAS SOBRE A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES FACE À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Sabemos que é exigido de todo professor (a) a garantia da aprendizagem de todas as 

crianças, não só nas aulas, mas na vida escolar como um todo. Para tanto, a formação de 

professores, seja inicial ou contínua, é uma condição fundamental para que os professores 

saibam responder às necessidades educacionais dos seus alunos.  Ainda mais se 

considerarmos que, neste século XXI, novas exigências profissionais são feitas para atender 

às exigências de uma sociedade em constante transformação. Por sua vez, a escola está sendo 

questionada sobre ser uma instituição de transmissão e socialização de conhecimentos, sem 

esquecer que o trabalho do professor está em situações precárias, por consequência, de longas 

horas de trabalho. Essas horas vêm como consequência da desvalorização do professor, 

enquanto profissional, obrigando-o a buscar outros empregos para suprir a debilidade do seu 

salário (ORRÚ, 2014). 

Os professores precisam trabalhar em escolas que apresentem planejamento e sejam 

administradas de acordo com linhas inclusivas e que sejam apoiadas por todas as esferas que 

se inter-relacionam com a educação inclusiva, assim como desenvolver um trabalho em 
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conjunto com os pais ou responsáveis (MITTLER, 2003), os quais são a primeira referência 

de educação de cada ser humano.  

As instituições educacionais devem ter o principio de valorização da diversidade e 

potencializar as habilidades de cada aluno. O contexto escolar tem que se firmar em colunas 

que possibilitem às pessoas, com ou sem deficiência comporem integralmente a vida escolar, 

sem esquecer-se dos demais aspectos sociais.  

Para que tenhamos novas expectativas sobre a educação, faz-se necessária a formação 

do professor, a qual exige metodologias inovadoras; pois estamos ultrapassando um modelo 

que apenas transmite informações (ORRÚ, 2014).    

Ao que se refere ao espaço escolar, ainda estamos em um processo contínuo de 

aprimoramento, buscando rever os aspectos que devem ser mudados ou melhorados. Para 

ampliar essa visão inovadora, que vai além de transmitir informações aos alunos, a prática 

pedagógica desenvolvida na escola é o ponto fundamental para que se promova uma educação 

inclusiva. Segundo Bueno (1999), para conseguir tais objetivos, faz-se necessária uma 

formação coerente de professores que facilitem o atendimento dos alunos com deficiência, só 

assim alcançaremos a redução na exclusão escolar.  

A formação de professores no âmbito da educação inclusiva possibilita uma melhor 

compreensão, também, da pessoa com deficiência visual.  

Compreender o outro significa aceitar e respeitar as diferenças presentes em cada 

indivíduo, assim como perceber e procurar desenvolver as habilidades que cada um de nós 

temos, seja aquele com uma deficiência ou não. Os professores que não têm tal formação irão 

desenvolver práticas arcaicas focadas em métodos tradicionais, os quais promovem um ensino 

que exige eficiência do canal sensorial da visão e da audição. Esse ensino compromete a 

aprendizagem de alunos com deficiência visual e aqueles com alguma deficiência auditiva.  

  Sá et. al (2007), comenta que os conteúdos escolares privilegiam a visualização em 

todas as áreas de conhecimento, dificultando o aprendizado de pessoas que não fazem uso da 

visão. As necessidades decorrentes de limitações visuais não devem ser ignoradas, 

negligenciadas com concessão ou necessidades físicas, mas percebidas como novas formas de 

aprendizado. 

Referente à escolarização dos alunos com deficiência visual, cegos ou baixa visão, os 

procedimentos pedagógicos devem ser adaptados, de acordo com as necessidades 

educacionais de tais alunos. A audição e o tato são as vias sensórias que as pessoas com 

deficiência visual mais utilizam para interagir com o mundo e com os outros.  
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Os recursos didáticos, a exemplo dos materiais em Braille ou em alto relevo e os 

sistemas sonoros que compõem as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC são de 

fundamental importância, entretanto a mediação do educador – do professor é peça 

fundamental para fazer funcionar adequadamente todos os recursos didáticos que visam à 

aprendizagem do aluno com deficiência visual.  

 Como nos diz Bueno (1999) a respeito da importância de uma formação de 

professores para o atendimento de alunos com deficiência, a escola tem que contar com 

professores preparados para o trabalho docente, diminuindo, de forma gradativa, a exclusão 

escolar e elevando a qualificação do rendimento, tudo isso proporciona conhecimentos aos 

professores, os quais irão favorecer o desenvolvimento de atitudes que promovem o processo 

de inclusão escolar de alunos com deficiência.  

A educação inclusiva ainda tem muito que se aperfeiçoar, assim o professor deve 

remeter seu olhar para novas possibilidades, novos horizontes, sempre com o foco na 

aprendizagem dos seus alunos. Não podemos esquecer que todo processo de mudança é lento, 

mas ao fim, os resultados poderão ser satisfatórios. 

Buscar a competência em seu ofício é característica de qualquer bom profissional. 

Zabala (1998) elabora um modelo que seria capaz de trazer subsídios para a análise da prática 

profissional. Como opção, esse mesmo autor, utiliza-se do modelo de interpretação, que se 

contrapõe aquele em que o professor é um aplicador de fórmulas herdadas da tradição, 

fundamentando-se no pensamento prático e na capacidade reflexiva do docente.  

Assim, recomendamos aos professores uma constante avaliação da sua prática 

pedagógica desenvolvida no contexto escolar, como encaminhamento para o modelo que 

utiliza uma perspectiva processual, onde as fases de planejamento, aplicação e avaliação 

devem assegurar um sentido integral às variáveis metodológicas que caracterizam as unidades 

de intervenção pedagógica (ZABALA, 1998). 

Tornando pertinente a formação dos professores no campo em que vão atuar. 

 

Por isso, é essencial que o processo de formação envolva todas as fases da 

atuação docente e do trabalho dos professores, de maneira que o professor 

aprendiz consiga refletir sobre a prática de outros professores e, então, construir 

seu “eu” professor, sua identidade docente. Assim, devem-se levar em conta as 

diversas relações que o professor aprendiz pode estabelecer ao longo de seu 

estágio, desde suas relações com os colegas, com os alunos, com o conteúdo, até 

a relação com os próprios professores, promovendo uma imersão no ambiente 

escolar, que promova a reflexão crítica (CUNHA, et. al, 2016, p.586). 
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Um professor, com a formação adequada, conseguirá atuar reflexivamente na sua 

prática. A partir do momento em que o docente se conhece, ele conseguirá melhorar a relação 

com os demais colegas de trabalho bem como com seus alunos. Atuando de forma reflexiva, 

pois os debates em torno da educação brasileira vêm percorrendo, ao longo dos alguns anos 

especificamente nos do campo do ensino de Ciências com inicio no ano de 1960.  

 

Os reflexos deste movimento de inovação parecem coincidir com o surgimento 

dos programas de pesquisa em ensino de Ciências no Brasil, no início da década 

de 1960. Esses programas de pesquisa foram uma resposta à crescente 

inquietação de docentes e pesquisadores com a ausência de materiais nacionais 

de apoio ao docente de Ensino Fundamental e Médio, uma vez que a aplicação 

dos projetos americanos e ingleses traduzidos e implantados no Brasil, por não 

corresponderem às expectativas (peculiaridades) da cultura nacional, assim como 

nos países de origem, redundaram em fracasso (NARDI, 2005. p. 92). 

 

 As aulas de ciências devem estar próximas da realidade do aluno, um método que 

consegue resultados significativos em outros países, não necessariamente, terá os mesmos 

resultados em outra realidade. Para que ocorra uma efetivação do ensino de ciências para 

alunos cegos dentro de salas regulares é fundamental que as aulas estejam próximas da 

realidade vivenciada pelo aluno e sua comunidade.  

  

justificada através de três observações primárias. Primeiro, ensino e 

aprendizagem ocorrem através de processos construídos por discurso e interação. 

Um foco empírico na maneira pela qual a linguagem contribui para 

aprendizagem é essencial para desenvolver teorias acerca de práticas para 

Educação em Ciências. Segundo, o acesso dos estudantes à ciência é consumado 

através do engajamento no mundo social e simbólico constituindo o 

conhecimento e a prática de comunidades especializadas. Questões de 

entendimento, apropriação, afiliação e desenvolvimento de identidades para a 

participação no conhecimento e na prática das ciências podem ser 

compreendidas através do estudo de processos discursivos. Terceiro, o 

conhecimento disciplinar é construído, estruturado, retratado, comunicado e 

acessado através da linguagem, e, assim, para entender a base epistemológica da 

ciência e da investigação é preciso atenção aos usos da linguagem (KELLY, 

2007, p. 443).   

  

 É de fundamental importância, para esta pesquisa, que todos os alunos, 

especificamente os alunos cegos, se apropriem do conhecimento em ciências e para tanto 

foram mencionados, anteriormente, três passos. No primeiro passa vale ressaltar a 

importância da interação, no segundo elevamos a importância do envolvimento de todos que 

compõem a comunidade escolar, no terceiro não podemos deixar de mencionar os cuidados 
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com o uso da linguagem para que essa aprendizagem esteja mais próximo do cotidiano do 

aluno tornando significante.    

Diante do exposto, uma sala de aula inclusiva é forjada nos princípios que todas as 

crianças são capazes de aprender e fazer parte da vida escolar e comunitária. Nessa 

concepção, as várias características que nos fazem diferentes nos colocam como iguais 

pertencentes a uma única espécie, como é caracterizado no campo da ciência: Homo sapiens.  

Nessa ótica, a diversidade não somente é valorizada, mas também é considerada como um 

potencializador da união entre os membros de um grupo que favoreça a aprendizagem mutua 

de todos os humanos que constituem uma sala da aula inclusiva. 

 

 

3 DESENHANDO O CAMPO DE PESQUISA EM SUA BUSCA POR AÇÕES 

INCLUSIVAS JUNTO A UMA ALUNA CEGA 

 

 

Neste capítulo trataremos dos achados da pesquisa de campo, traçando um paralelo com 

os autores lidos.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

A escola regular investigada pertence à rede municipal, responsável pelo ensino 

fundamental I e II. A instituição possui 400 alunos matriculados no turno da manhã, ficando a 

mesma situada na zona urbana do Município de Boqueirão-PB.
3
 Dentre os quatro alunos que 

apresentam alguma necessidade educacional especial, três são diagnosticados como cegos, 

duas do sexo feminino e um do sexo masculino, enquanto uma aluna apresenta baixa visão. 

 A escola apresenta espaço amplo, salas bem ventiladas, carteiras adaptadas à estatura 

correspondente à idade estudantil dos alunos. No fundamental I, as cadeiras são menores, já 

no fundamental II, elas são maiores acompanhando a estatura dos alunos. Quanto à 

                                                           
3
 O município de Boqueirão fica localizado no Estado da Paraíba, seus habitantes são denominados 

boqueirãoenses. A cidade se estende por 372 km
2
 e conta com 16 889 habitantes no ultimo censo. A densidade 

demográfica é de 45,4 habitantes por km
2
 no território do município. O referido município é vizinho do 

município Caturité, Barra de Santana e Cabaceiras. Boqueirão situa-se a 29 km Sul-oeste de Queimadas. Situada 

a 379 metros de altitude, latitude 7º 28’ 49’’Sul Longitude: 36º 8’ 2’’ Oeste, de acordo com o IBGE (BRASIL, 

2011). 
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acessibilidade, ainda há muito que rever. As escadas estão sem corrimão (Figura 05), o piso 

não apresenta nenhuma sinalização no inicio ou no fim da escada.    

 

 

Figura 5: Imagem da escada no interior da escola onde se desenvolveu a pesquisa. 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

 A sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), cujo interior podemos 

apreciar na figura 18, é um local pequeno, mas com espaço suficiente para o atendimento 

individualizado, não apresenta janelas para arejar o ambiente, mas tem um aparelho de ar 

condicionado para climatizar e alguns jogos didáticos (FIGURA 07).  

 

  
 

Figura 6: Interior da Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Sentadas ao redor de 

uma mesa professora atende uma aluna.  

    Fonte: Acervo da autora, 2016.  
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Figura 7 : Jogos didáticos 

Descrição: Sobre uma mesa encontram-se expostos alguns jogos didáticos utilizados na Sala de 

Recurso Multifuncional. 

    Fonte: Acervo da autora, 2016.  

 

 

3.2. PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

a) Aluna cega  

 

 A aluna que fez parte de nossa pesquisa encontrava-se com 11 anos de idade e 

cegueira congênita. De agora em diante, propor-se preservar a identidade da aluna 

participante da pesquisa, a ela nos referiremos pelo nome Dorinha, em homenagem à 

personagem de mesmo nome do cartunista Maurício de Sousa
4
, que criou personagens 

conceituados pela história, tais como Mônica e Cebolinha. 

Justificando a escolha do pseudônimo para a aluna que participa da pesquisa, 

salientamos que após criar estes personagens, Maurício de Souza decide trazer para o seu 

público, personagens que fazem parte de um grupo de pessoas com deficiência. São eles: 

Dorinha, uma garotinha que não enxerga; porém interage com todo o grupo, um garoto, Luca, 

ou Da Roda, deficiente físico que vive e brinca com as crianças sem preocupar-se com sua 

                                                           
4 Mauricio de Sousa é um dos mais famosos cartunistas do Brasil criador da Turma da Mônica, ele criou vários 

personagens, tais como: Mônica, a dentuça é a personagem mais conhecida de Maurício de Sousa. Representa 

uma menina forte, decidida, que não leva desaforo para casa, mas, ao mesmo tempo, tem momentos de 

feminilidade e poesia. Tem os dentes grandes e por isso é chamada de dentuça pelos colegas (...). Cebolinha, o 

fala “elado”, um garoto de cabelos espetados que, quando fala, troca o ²R² pelo ²L² (...). “Cascão, o sujinho” (...). 

Magali, a comilona (...). Chico Bento, é o chamado de caipira, pois possui um vocabulário diferente dos colegas 

(GURGELL, 2002, p.11).   
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limitação, Humberto, um menino que não fala, mas vive as maiores aventuras com a turma, a 

garotinha Tati, com Síndrome de Down, André, o menino autista, Almir, outro com uma 

deficiência física e Marina, uma menina superdotada que desenvolve grandes habilidades na 

arte de desenho. Gurgel, (2002, p.6) afirma que 

  

O criador da Turma da Mônica, Maurício de Sousa, decidiu abordar a 

inclusão em seus quadrinhos para mostrar que as crianças portadoras de 

necessidades especiais têm a mesma capacidade de aprender, sentir e brincar 

como as outras. No Brasil, as crianças com deficiência são segregadas. Nos 

quadrinhos elas são capazes, tanto que a Dorinha participa das aventuras 

como qualquer outro personagem, afirma o desenhista (GURGELL, 2002, 

p.6). 

 

A personagem Dorinha (FIGURA 08) foi criada, baseando-se na pessoa de Dorina 

Nowill, criadora da Fundação Dorinha Nowill para cegos, em São Paulo. 

 

Figura 8: Dorinha da turma da Monica inspirada em DorinaNowill. 

Fonte: Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=dorinha+da+turma+da+monic> Acesso em: 10/04/16. 

  

Mauricio de Sousa foi muito pertinente na forma em que trabalhou a personagem 

Dorinha, colocando-a como capaz de desenvolver atividades e participar de atividades sociais 

como os demais componentes da turma, corroborando assim com a realidade que tem 

demonstrado que sim, uma pessoa que não enxerga pode desenvolver muitas das atividades 

que estejam vinculadas diretamente à visão, desde que lhes sejam possibilitados os recursos e 

vivências pertinentes, tal como podemos observar na figura 09, da aluna Dorinha, sujeito de 

nossa pesquisa, utilizando o telefone da escola. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?q=dorinha+da+turma+da+monic
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Figura 9: Dorinha fazendo uma ligação em um orelhão dentro da escola. 

Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

 

Assim como Dorinha da turma da Mônica, a aluna Dorinha não se acomoda mediante 

a sua deficiência, pelo contrário, vive buscando contornar as dificuldades e se agarrando a sua 

potencialidade. Fica claro quando, em um momento do intervalo, ela pede para que a 

conduzam ao telefone público e faz uma ligação para um de seus familiares, sem precisar de 

um auxilio, apenas de locomoção dentro das intermediações da escola. 

 

b) Perfil da diretora e professoras entrevistadas 

 

 Conforme podemos observar na tabela abaixo, a diretora da escola tem 52 anos, sendo 

a mais velha entre as entrevistadas. A professora da sala de AEE é a mais jovem, com 38 anos 

de idade, enquanto a professora da sala regular tem 42 anos. 

 A média de idade das professoras pesquisadas é semelhante aos encontrados em outros 

estudos. Esta pesquisa, comparada com um estudo realizado pela UNESCO com 500 

professores de escolas públicas e privadas de diversos Estados do Brasil, mostrou que a média 

de idade desse profissional é de 37,8 anos, ou seja, número aproximado ao encontrado nesta 

pesquisa. 

 

 

 

 



43 
 

 
 

 

 

Tabela 1 – Dados dos participantes da Pesquisa. 

 

Cada uma das entrevistadas é natural de localidades diferentes, conforme podemos 

observar no quadro. A diretora da escola é natural de Boqueirão, no cariri paraibano, cidade 

na qual está situada a escola onde se desenvolveu a pesquisa, mas reside em Campina Grande. 

A professora da sala de AEE é natural de Patos, cidade do sertão paraibano e reside em 

Boqueirão. A professora da sala de aula regular é natural de Campina Grande, onde reside.  

Portanto, apenas a professora da sala de AEE reside em Boqueirão-PB. Quando o 

professor não trabalha na cidade onde mora pode levar atrasos na chegada ao trabalho e, 

consequentemente, a uma perda de horas, aulas. 

 No que se refere à formação acadêmica das entrevistadas, a diretora da escola 

apresenta uma formação inicial em licenciatura plena no curso de Pedagogia. A professora da 

sala de AEE é formada em Licenciatura plena em Pedagogia e apresenta duas pós-graduações: 

uma em psicopedagogia e outra em Atendimento Educacional Especializado. Esse fato é 

muito importante para que haja um melhor funcionamento da sala de AEE, pois um 

profissional qualificado saberá como desenvolver as atividades de forma a alcançar o melhor 

desenvolvimento dos alunos que estão sendo atendidos na sala especializada.  

A professora da sala regular tem licenciatura plena nos cursos de Pedagogia e Biologia, 

apresentando, também, duas pós-graduações: a primeira em Formação do Educador e a outra 

em Meio Ambiente. 

  Um fato interessante, que não pode deixar de ser mencionado é que mesmo com uma 

formação inicial e continuada na área de Biologia parece sentir muita dificuldade em 

transmitir os conhecimentos da área para seus alunos. Principalmente, quando eram postas 

algumas definições de cunho ecológico, tema tratado nas aulas observadas, vale ressaltar que 

uma das suas formações continuadas foi em Meio Ambiente. Acreditamos que isto esteja 

PARTICIPANTE

S 

IDADE NATURALIDAD

E   

FORMAÇÃO TEMPO DE 

SERVIÇO 

DIRETORA 52 Boqueirão Pedagogia; Especialização em 

“Formação do Educador”.  

25 

PROFA. AEE 38 Patos Pedagogia; Especialização em 

Psicopedagogia e Atendimento 

Educacional Especializado. 

18 

PROFA. SALA 

DE AULA 

42 Campina Grande Pedagogia e Biologia; Especialização 

em “Formação do Educador” e Meio 

Ambiente. 

18 
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relacionado ao fato da professora, mesmo tendo formação na área, não lecione a disciplina de 

Biologia e Meio Ambiente, o que pode ocasionar o esquecimento.  

Compreendemos que, nas especificidades da comunidade escolar, o professor é de 

fundamental importância para melhor desenvolvimento e aprendizagem do aluno, é ele quem 

está cotidianamente com o aluno, analisando seus avanços e dificuldades, dando o melhor 

para contribuir com a formação dos mesmos. Dessa forma, o educador precisa manter-se em 

constante renovação do conhecimento, para que esteja seguro e cônscio sobre o que passa 

para seus alunos. 

No entanto, o professor sente-se despreparado para trabalhar com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais decorrentes de uma deficiência, devido à 

formação inicial oferecidas no currículo dos cursos de Licenciatura, que pouco aborda a 

educação inclusiva e conhecimentos acerca das necessidades educacionais especiais dos 

alunos. Fonseca (1995) acredita que é necessário preparar todos os professores, com urgência, 

para se obter sucesso na inclusão, por meio de um processo de inserção progressiva. Desse 

modo, o professor para sentir-se seguro com a sua prática pedagógica, precisa estar buscando 

sempre aprimorar os seus conhecimentos para que seus alunos tenham uma aprendizagem 

significativa. 

Questionamos as entrevistadas sobre há quanto tempo lecionavam, a diretora afirmou 

que está há 25 anos no exercício da profissão e as duas professoras há dezoito anos, cada uma.  

 Apenas a professora da sala de AEE não leciona em outra instituição, mas a diretora e 

a professora da sala regular ministram aulas em outros municípios. Provavelmente o fato de 

precisar se deslocar, em um mesmo dia, para três municípios diferentes dificulta a professora 

de oferecer um melhor atendimento à aluna Dorinha, sendo difícil a busca por uma formação 

direcionada à educação inclusiva. Outro fator relevante é a desvalorização salarial dos 

professores que não permite que estes trabalhem em apenas um local. Consumindo o seu 

tempo e impossibilitando o planejamento de uma aula elaborada com metodologias que 

alcancem a compreensão dos alunos, motivando e instigando a busca do conhecimento.  

 

3.3.TRAÇANDO AS LINHAS DO DESENHO DA ESCOLA, CAMPO DE 

PESQUISA, A PARTIR DO VISTO E OUVIDO 

 

  

 Neste item, apresentaremos e discutiremos os dados coletados com a observação 

participante realizada na escola regular e com a entrevista realizada com as professoras e a 

diretora participantes do presente estudo.  
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 Primeiramente, discutiremos os dados da observação participante realizadas na escola 

regular. Tais observações são apresentadas em 22 momentos elaborados nas seis observações 

desenvolvidas na sala regular, seis no intervalo das aulas, seis na sala de recursos 

multifuncionais com a intervenção da professora do AEE, e quatro com a pesquisadora do 

presente estudo. Posteriormente, apresentamos os dados coletados com as docentes 

entrevistadas.  

 

3.3.1 Cotidiano escolar observado 

 

 No primeiro dia de observação não houve intervenção da pesquisadora, apenas a 

observação e descrição dos dados coletados.  Assim, descrevemos o seguinte cenário:  

 Quando Dorinha chega à escola, logo se direciona para a sala de AEE. Nesta sala, a 

referida aluna fica aguardando alguém buscá-la para ir à sala de aula, sendo levada por um 

dos funcionários da escola.  Ao chegar à sala de aula, Dorinha é muito bem recebida pela 

professora que a conduz até sua carteira, pois não consegue ir sozinha. Este fato demonstra 

que Dorinha não conhece ainda o espaço físico da sala de aula.  

 Na figura 10, apresentamos a sala de aula de Dorinha. Ela é a aluna de cabelos pretos 

que apresenta estatura mais elevada que os demais alunos da sala, sua cabeça está circulada 

com a cor vermelha para que possamos diferenciá-la dos demais alunos da sala de aula.  

 

 

 

Figura 10: A localização de Dorinha na sala de aula regular.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 Dorinha fica localizada na lateral esquerda da sala, mais próxima à mesa da 

professora. O fato de estar próxima à professora, ajuda Dorinha a perceber melhor o que está 
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sendo falado na sala de aula, porém para a locomoção da referida aluna não ajuda muito, pois 

ao chegar à sala, o percurso até encontrar sua cadeira é muito longo e a mesa da professora é 

como um obstáculo no qual esbarra, quando vai sentar em sua cadeira.  

A escola precisa melhor organizar o espaço físico da sala de aula para que Dorinha 

venha a ter um melhor acesso. É importante organizar a sala de aula para que não venha a 

apresentar barreiras que impeça a locomoção de alunos cegos. 

 Ao iniciar a aula, a professora comenta que irá trabalhar no presente dia o assunto de 

Matemática, corrigindo uma atividade que havia sido trabalhada no dia anterior. Nesse 

momento, Dorinha fica sentada sem falar nada, não participa em nenhum momento das 

atividades.    

Como havia marcado com a pesquisadora que a realização das aulas de Ciências seria 

para o referido dia, a aula é redirecionada para essa disciplina. Desse modo, a professora pede 

aos alunos que abram o livro de Ciências na página 34 e inicia a leitura do texto escolhido.  

 No decorrer da leitura do texto, a professora trabalha com o assunto “Relações 

Ecológicas”. Neste conteúdo, ela destaca o conceito de hospedeiro, parasita.  Dorinha em um 

raro momento de interação com a professora pergunta: 

- O que é hospedeiro?   

 

A professora responde: 

 
- Não tem quando você recebe um hóspede em sua casa, ele não é de lá está 

apenas lhe visitando. 

 

 Essa fala da professora não ficou muito clara, quando levamos em consideração as 

funções e ações que os hospedeiros desenvolvem no ambiente.  

Após responder à pergunta, a professora continua lendo o texto para a turma. Alguns 

minutos se passam até que Dorinha, mais uma vez, demonstra estar concentrada no que está 

sendo lido em sala, lhe surgiu uma nova dúvida.  

 

- O que é um Champion? 

 

  E a professora explica: 
 

É um caule com uma bolota em cima.  

 

 Mesmo havendo limitações na metodologia adotada pela professora da sala de aula 

regular, percebemos que Dorinha compreende o que está sendo lido. O que nos demonstra que 

a referida aluna compreende o assunto, quando Dorinha, diante da explicação da professora, 
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compara a estrutura do corpo humano com a estrutura de um cogumelo e relaciona as raízes 

do cogumelo com os pés de uma pessoa. 

 O conhecimento dos assuntos nas aulas de Ciências se tornaria muito mais acessível à 

compressão de Dorinha, se a professora abordasse os assuntos em forma de diálogo, 

permitindo a troca de experiências vivenciadas pelos próprios alunos e relacionando o 

conteúdo com o cotidiano dos alunos e com o conhecimento prévio de Dorinha. 

 É dever do professor, segundo Masetto (2012, p. 145):  

 

Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento; trocar 

experiências; debater dúvidas, questões ou problemas; apresentar perguntas 

orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de conhecimento 

quando o aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho; garantir a dinâmica do 

processo de aprendizagem; propor situações-problema e desafios; desencadear e 

incentivar reflexões; criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade real onde 

nos encontramos nos mais diferentes aspectos; colaborar para estabelecer conexões 

entre o conhecimento adquirido e novos conceitos; fazer a ponte com outras 

situações análogas; colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas, sociais, 

profissionais por vezes conflitivas; colaborar para desenvolver crítica com relação à 

quantidade e à validade das informações obtidas; cooperar para que o aprendiz use e 

comande as novas tecnologias para suas aprendizagens e não seja comandado por 

elas ou por quem as tenha programado; colaborar para que se aprenda a comunicar 

conhecimentos, seja por meio de meios convencionais, seja por meio de novas 

tecnologias (MASETTO, 2012 p. 145). 

 

 Finalizada a leitura do texto, a professora direciona os alunos para uma atividade da 

pagina 43, do mesmo livro. Não sendo possível para Dorinha resolver essa atividade; pois as 

questões sempre remetem ao texto que, por enquanto, ela não tem acesso. Após passar a 

atividade para os demais alunos da sala, a professora senta ao lado de Dorinha e enquanto os 

alunos fazem o exercício, a professora dita o texto para que ela escreva. 

Algo que podemos considerar como relevante é esse momento no qual a aluna cega 

reescreve o texto. Percebemos que ao ditar as palavras do texto, a professora não o faz na 

integra como se, de forma sutil, subestimasse a compressão da aluna. Por exemplo, no lugar 

de usar o nome científico Armillaria ostoyea, que é uma espécie de fungo descrita no texto, a 

professora usa apenas o nome popular, cogumelo-mel. 

 Tal evento nos leva a questionar por que Dorinha não pode manter o contato com o 

termo cientifico, assim como os demais colegas de sua sala, visto que ela pode ser mais lenta 

no processo de leitura e escrita. Embora a percepção tátil demande mais tempo quando 

comparada à leitura visual, o desenvolvimento cognitivo não apresenta distinção (SÁ, 2007). 
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 Observando Dorinha no momento do intervalo, vimos que a mesma sai da sala 

acompanhada por uma aluna e é direcionada a uma mesa (FIGURA 11), no espaço do 

refeitório da escola, sendo um ponto muito positivo; pois a aluna interage com os demais 

alunos das outras turmas e com os da sala em que ela estuda. 

  

 

Figura 11: A aluna que está com um círculo vermelho é Dorinha no momento do intervalo.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

Podemos considerar um avanço, quando comparamos o que ocorria no ano anterior, 

quando desenvolvemos um estudo piloto com a mesma aluna e ela não saia um segundo da 

sala no momento do intervalo. Quando questionada a respeito, ela fala que não se sentia 

segura nos corredores da escola no momento do intervalo: 

 

É muita correria, os meninos ficam jogando bola e podem bater em mim, o 

barulho também me incomoda (DORINHA, 2015).    

 

 Discutíamos sobre a apresentação do espaço físico da escola para que Dorinha sentisse 

confiança, ao ficar em grupo nos minutos do intervalo. Hoje, percebemos que para que haja 

independência e autonomia ao se deslocar no espaço educacional é preciso ir além do 

reconhecimento espacial, perpassando pela motivação da própria aluna em querer conquistar 

essa independência.  

 

 

Na ausência de visão, como acontece em sujeitos portadores de cegueira, a 

representação espacial subjacente ao processo de localização e referenciação 

espaciais, é o resultado da convergência das aferências auditivas, 

proprioceptivas, vestibulares e táteis. O modo de processamento apresentaria 

características específicas, combinando informações proporcionadas para cada 

uma das modalidades sensoriais remanescentes, de forma a ser possível a 
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construção de uma representação mental do espaço. Com efeito, o cego utiliza 

preferencialmente a audição quando é necessário recolher informações do 

espaço, nomeadamente a localização de objetos (GERENTE, PASCOAL E 

PEREIRA, 2008, p. 112). 

 

 Locais com muito barulho e movimento dificultam a compreensão e a leitura do 

ambiente pelas pessoas com cegueira, estes dependem muito da audição para compreender o 

que os cercam.    

Ao fim do intervalo, a aluna foi levada à sala de AEE. A atividade complementar que 

foi desenvolvida na sala foi o término do texto que havia iniciado na sala regular. A 

professora cita lentamente o texto, à medida que explica quando encontra alguma palavra 

nova para o vocabulário de Dorinha, apresentando seu significado, por exemplo, a sigla cm 

que significa centímetro. Dorinha confirma que agora ela vai saber quando encontrar algum 

cm em um texto, já saberá o que significa. 

 Os horários de atendimento de Dorinha na sala de AEE ocorrem quatro dias por 

semana: na terça, quarta, quinta e sexta feira (TABELA 1). A quantidade de atendimentos 

semanais com a aluna Dorinha é superior aos horários de atendimento dos demais alunos que 

são atendidos nesta escola, como esse atendimento ocorre no mesmo turno em que Dorinha 

estuda, acaba sendo prejudicial ao processo de inclusão da aluna.  

Podemos comparar com uma educação especial e não uma educação inclusiva. Esse 

evento acaba prejudicando a aluna nos componentes curriculares que estão sendo passados na 

sala de aula regular, enquanto ela está sendo atendida na sala de AEE.  É recomendado que 

esses atendimentos ocorram no contra turno; pois os alunos não são retirados da sala de aula 

regular, consequentemente acompanham o assunto que está sendo ministrado durante essas 

aulas.  

 

TERÇA 7:00 – 8:15 1º HORÁRIO 

QUARTA 8:15 – 9:00 2º HORÁRIO 

QUINTA 8:15 – 9:00 2º HORÁRIO 

SEXTA 8:15 – 9:00 2º HORÁRIO 

Tabela 2- Horários em que ocorre o atendimento de Dorinha na sala de AEE.  
Fonte: Secretaria da escola onde se desenvolveu a pesquisa, 2016. 

  

 Ao observar o quadro vemos que Dorinha quase não fica na sala de aula regular, passa 

grande parte de suas horas letivas na sala de AEE. 
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A professora da sala de AEE relata que: “Hoje, a aluna parece menos interessada com 

a escola do que antes; apresenta o maior numero de erro do que ano passado”. 

Vale salientar que no ano de 2015, a escola não oferecia uma sala de AEE, os alunos 

com deficiência dispunham apenas dos professores da sala de aula regular. A professora que 

faz o atendimento na sala de AEE era a mesma professora da sala regular da aluna Dorinha, 

portanto ela faz esse comparativo com o ano anterior. 

 Podemos perceber que, mesmo a referida aluna recebendo maior atenção na sala de 

recurso do que no ano anterior, quando não existia esse tipo de atendimento na escola, ela está 

apresentando resultados contrários e insatisfatórios ao esperado pela professora da sala de 

AEE. 

 

3.3.2 Segundo dia de observação de sala de aula 

 

 Seguindo os mesmos passos da aula anterior, a professora chega à sala de aula e pede 

para que os alunos peguem seus livros e os abram, iniciando o assunto de ecossistemas. Na 

forma de leitura do texto do livro, o conteúdo é apresentado aos alunos. No prosseguimento 

da leitura, chega-se ao bioma Caatinga. Uma das alunas pergunta: 

 

- Espinhos são frutas? 

 

  A professora, em uma tentativa de responder ao que lhe fora perguntado, busca todo 

conhecimento para responder, de forma mais coerente possível a pergunta supracitada: 

 

- Eles servem para defesa dessas plantas. 

 

  Mesmo passando uma das funções exercidas pelos espinhos nas plantas, não responde 

ao que lhe foi perguntado. 

 A professora volta ao assunto, explicando que existem animais que compõem todos os 

ecossistemas e o morcego faz parte do ecossistema da caatinga e eles são “frutíferos” e 

“sanguinários”. 

Houve um equivoco da professora ao definir esses termos, pois segundo Ferreira (2000) 

frutífero seria aquele ou aquela que dá frutos e não se alimenta de frutos, sendo mais coerente, 

o termo frugívoro que se trata de animais que sua alimentação é composta por frutos. 
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Sanguinário é quem é cruel e se satisfaz em derramar sangue, o termo que se adequaria ao 

assunto seria hematófago (FERREIRA, 2000), pois se refere ao ato de se alimentar de sangue, 

não fazendo parte do instinto animal derramar sangue pelo prazer, mas por necessidades 

alimentares ou defesa.  

 Como forma de contextualizar, a professora compara animais que se alimentam de 

sangue com o filme Conde Drácula
5
, fala que o morcego tem fobia à luz, fazendo com que ele 

ande apenas à noite. E acrescenta: 

 

Mas para se locomover no escuro esses animais apresentam uma ótima audição, 

assim como a colega da sala de vocês, ela não enxerga, mas apresenta ótima 

audição” (PROFESSORA DA SALA REGULAR).  

 

 

 A professora faz essa comparação com o intuito de contextualizar a aula sobre os 

morcegos com a realidade vivenciada por Dorinha que não enxerga, mas consegue fazer a 

leitura do ambiente por meio, principalmente, da audição, atrelada aos demais sentidos.   

 A professora pergunta:   

 

Por que uma caverna pode ser considerada um ecossistema?  

 

E logo Dorinha responde:  

 

Pode, sim, ser considerado um ecossistema porque tem várias coisas. 

 

 No decorrer da aula, Dorinha se encontra muito distante, sem demonstrar nenhuma 

reação, nem indagações ou seu posicionamento diante do assunto. Manteve-se muito quieta e 

calada durante o restante da aula.  

 Nos minutos que seguem à aula, a professora encerra a leitura do texto e parte para 

uma atividade escrita no quadro, composta por quatro questões: 

 

1- O que é ecossistema?  

2- O que pode ser um ecossistema?  

                                                           

5
 Conde Drácula é um personagem fictício que dá título ao livro de Bram Stoker escrito em 1897. O personagem 

é o mais famoso vampiro da ficção, e segundo o Guiness Book, o monstro fictício com maior número de 

aparições na mídia, diretas ou indiretas (https://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_Dr%C3%A1cula) 
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3- O conjunto formado pelos seres e pelos elementos não vivos de um local é 

chamado de ecossistema; cite três seres vivos. Seres vivos: elementos não vivos 

4-  Ilustre um ecossistema que você conhece? 

 Ao ver as perguntas, uma das alunas indagam: 

 

Ecossistema é apenas uma caverna? (UMA ALUNA) 

 

 O gelo pode ser uma floresta, uma praia. (PROFESSORA DA SALA 

REGULAR)  

  

 Nessa fala da professora, podemos perceber que a mesma apresenta propriedade do 

assunto no que se refere ao que é ecossistema, conforme Ferreira (2000) ecossistema é uma 

unidade natural que representa o conjunto de relações mútuas entre todos os organismos do 

ambiente, bem como suas interações como meio físico e químico.   

 Por um motivo desconhecido para a turma a professora se retira da sala por certa de 20 

minutos. Desse modo, os alunos começam a se comportar de forma totalmente irreverente, 

correndo de um lado para outro, desorganizando toda a sala, não satisfeitos com isso, saem da 

sala e a desordem chega aos corredores da escola. Dorinha não compreende o que de fato está 

acontecendo, mas continua sentada em seu lugar, sem se pronunciar em nada. Nesse meio 

tempo, chega a professora e não se agrada do que a turma fez durante sua ausência, 

questionando-os sobre seus procedimentos durante os momentos em que estivera ausente da 

sala.  

 Como uma forma de evitar tais eventos desagradáveis, seria pertinente que a 

professora solicitasse a ajuda de seus colegas de trabalho para que desenvolvessem alguma 

atividade com sua turma no caso de sua ausência na sala, provavelmente evitaria muitos 

constrangimentos.    

Nesse mesmo dia, durante o intervalo, Dorinha demonstra interação com os colegas 

videntes e com os colegas cegos. Essa interação pode ser definida como positiva, pois nesses 

momentos a aluna dialoga com os colegas videntes da mesma idade que ela, alguns assuntos 

em comum, a exemplo temos as novelas que tanto ela como suas colegas gostam de assistir.    

Pudemos perceber que Dorinha não gosta da merenda fornecida pela escola, ela 

sempre traz consigo alimentos de sua casa, quando não traz, ela vai até um comerciante de 

alimentos dentro da escola e compra salgados. Tal atitude pode estar associada à forma com 

que é feito o cardápio da escola, assim, a merenda adquire conotação de alimento destinado, 

tão somente, a matar a fome. Bezerra (2009) quando desenvolveu um estudo sobre a merenda 
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escolar percebeu que a sopa, por ter menor custo, torna-se o alimento mais servido, às vezes 

durante a semana inteira, o que não é o caso da escola pesquisada. Mesmo com um cardápio 

variado, Dorinha não se sente atraída pela merenda da sua escola. 

Após o intervalo, Dorinha segue para a SRM. Como na sala de aula foi lido o texto da 

página 48 intitulado de “Os ecossistemas”, como ocorrido no primeiro dia de observação, o 

atendimento a Dorinha ocorreu com a professora da sala de AEE ditando o texto para que a 

aluna o escrevesse em Braille.  

No momento em que estava sendo ditado o texto, surgiram algumas dúvidas em 

relação ao que era um ecossistema e, como a pesquisadora apresenta formação inicial em 

Ciências Biológicas, tratamos de explicar remetendo ao cotidiano da aluna e buscando 

compreender o nível de conhecimento do ambiente natural que a mesma apresenta para que a 

explicação se tornasse mais clara. 

 

3.3.3 Terceiro dia de observação  

 

A professora inicia a aula questionando os alunos: 

 

Vocês sabem o que é relação alimentar?  

 

Os alunos respondem: 

 

Sabemos! (GRANDE PARTE DA TURMA). 

Eu não sei não! (UM DOS ALUNOS). 

 

 Apenas Dorinha fica sem se posicionar, permanece em silêncio como estava antes da 

professora entrar na sala e iniciar a aula. Nas aulas de ciências, deveriam ocorrer múltiplas 

interações entre professor e estudantes, referindo-se estas a uma gama de conteúdos que 

incluem a história científica a ser ensinada (possivelmente envolvendo aspectos conceituais, 

tecnológicos, sociais e ambientais), além de questões de gerenciamento e organização da sala 

de aula. 

 A ferramenta analítica de Mortimer e Scott (2003) examina os conteúdos conceituais 

do ensino, a partir de três dimensões: Conhecimento comum inter-relacionando com o 

conhecimento científico; o ato de descrever os conteúdos mais as explicações com 

generalizações; confrontando os conhecimentos empíricos com os teóricos. A dimensão 
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conhecimento comum, científico permite a identificação á linguagem social (BAKHTIN, 

1986) que é sempre utilizada, tanto por professores quanto por estudantes em diferentes 

momentos da sequência de ensino.  

Com intuito de promover essa interação entre o conhecimento científico com o 

conhecimento empírico, o professor aproxima da realidade do aluno termos e conhecimentos 

que são abstratos. Promovendo nos alunos o questionar, funcionando como ações motivadoras 

na busca do conhecimento, dessa forma, dificilmente os alunos iriam permanecer inertes 

diante de uma aula instigante.   

 Ao dar continuidade na aula, a professora comenta: 

 
Os seres humanos apresentam uma grande importância nas relações 

alimentares, e existem produtores, consumidores e decompositores... No meio 

existem matérias em decomposição... 

 Dorinha quebra o seu silêncio e pergunta:  

O que é matéria em decomposição?  

 Em determinado momento nos parece que Dorinha não está compreendendo coisa 

alguma; porém, ela surpreende ao fazer perguntas relacionadas ao tema.  

 A professora responde: 

São restos de matéria que estão em decomposição.  

 Em um determinado momento da aula, a professora chama a atenção para uma 

imagem (FIGURA 12) que está no livro. 

 

Observem esta imagem que está embaixo do texto e me falem qual é o animal 

que está em cima da planta?  

 

 

Figura 12: Imagem do livro que a professora da sala de aula regular solicitou que os alunos observassem.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 
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 Essa atitude da professora nos faz questionar: como uma aluna cega poderia ter esse 

conhecimento? Ela nem teve acesso ao texto e o que dizer das imagens que estão no mesmo?. 

Como Dorinha, sem enxergar, poderia ter acesso à imagem para poder responder ao 

questionamento da professora? 

  A aula não estimula Dorinha a participar, fazendo com que a mesma fique, durante 

vários minutos da aula, debruçada sobre sua mesa. Mas esse comportamento isolado, sem 

uma interação com os outros colegas, não chama a atenção da professora e ela continua sua 

aula como se não estivesse ocorrendo nada que fosse prejudicial ao aprendizado dos alunos. 

  Após muito tempo em silêncio, Dorinha, sem hesitar, se ergue e pergunta: 

 

O que é cadeia alimentar?(DORINHA) 

Bem, você conhece o capim? Ele alimenta o boi fazendo parte de uma cadeia de 

alimentos (PROFESSORA DA SALA DE AULA REGULAR). 

  

 A forma clara que a professora utilizou para explicar sobre o tema cadeia alimentar 

possibilitou a Dorinha apropriação do conhecimento, pois essa relação do boi que come capim 

já faz parte dos conhecimentos prévios da aluna.  

 A professora ainda acrescenta que se houvesse aula na semana seguinte, ela traria um 

filme sobre relação ecológica para os alunos terem uma melhor compressão do assunto. Seria 

uma experiência pertinente essa aula, pois teríamos a oportunidade de conhecer a metodologia 

adotada pela professora frente à aluna cega com um documentário infelizmente, não ocorreu a 

referida aula.  

  Terminada a leitura do texto, a professora solicita aos alunos que façam a atividade do 

referido texto que acabaram de ler. Nesse momento, a professora da sala de AEE vem ao 

encontro de Dorinha e leva-a para o atendimento. 

Antes do atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais, a aluna é levada pela 

professora da sala de AEE até o refeitório. Lá, Dorinha encontra uma colega e logo pergunta 

se a mesma assistiu à novela na noite anterior, depois solicita a essa mesma colega que a 

acompanhe ao exterior da escola onde são comercializados lanches. Ela compra alguns 

salgados com refrigerante e depois de comer tudo, pega o dinheiro que está em sua bolsa e 

entrega ao vendedor que lhe diz: 

Você me entregou dez reais, eu vou lhe devolver de troco oito reais, o salgado e 

o refrigerante custam dois reis (COMERCIANTE). 

 

Obrigada!(DORINHA), responde Dorinha. 
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 É muito importante para autonomia da aluna, o desenvolvimento de atividades do 

cotidiano, como comprar seu próprio lanche sem precisar que terceiros realizem essas 

atividades mais simples. Outra atitude que contribuiu com a autonomia da aluna, foi o 

detalhamento, pelo vendedor, do custo dos produtos alimentícios por ele comercializados, 

possibilitando a Dorinha a oportunidade de escolha, mesmo ele não apresentando nenhuma 

formação na área da inclusão.  

Concluído o intervalo, a pesquisadora segue com Dorinha para a sala do AEE, Logo 

que entramos na sala de AEE a professora do atendimento pergunta a Dorinha: Onde foi que a 

professora da sala regular parou, hoje? Dorinha responde: Cadeia alimentar. 

Partindo da resposta de Dorinha, a professora dá continuidade à leitura do texto de 

forma lenta para que ela possa escrever no seu material. Ao acompanhar esses momentos, 

percebemos o quão distante estamos de uma educação efetivamente inclusiva temos 

garantidos na Lei 13.146/15, no seu capitulo IV, artigo 28 inciso II: “Aprimoramento dos 

sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e 

aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem 

as barreiras e promovam a inclusão plena” (BRASIL, 2015).   

Colaborando com a lei, Ferrel (2005), acrescenta “A maioria do material de Braille 

que seu filho precisa para a escola já está disponível; se não, é da responsabilidade da 

escola e do professor dos deficientes da visão providenciá-lo”.  Entretanto, nesta situação, a 

aluna fica desprovida de recursos de igual forma aos seus colegas que estão com os livros em 

mão para, sempre que se achar necessário, pesquisar.  

No decorrer do atendimento, é notado pela professora que a aluna escreveu por cima 

do que já havia escrito anteriormente. 

 

Olha o que você está fazendo? Está escrevendo na mesma linha que você já 

escreveu, agora vai ter que apagar tudo e consertar. Ela não era assim, os erros 

estão muito mais frequentes do que o ano passado, ela vem para escola com essa 

reglete quebrada, sendo assim não tem como escrever bem. (PROFESSORA DO 

AEE). 

 

 

 Nesse momento, a fala da professora da sala de AEE demonstra uma regressão no 

aprendizado da aluna. Alega que o material está danificado, sendo assim, não teria como ela 

escrever bem. Existem alguns pontos que precisam ser melhorados para que Dorinha se sinta 

incluída de fato, tais como: aulas planejadas para uma pessoa com cegueira, materiais 
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didáticos em Braille, um atendimento na sala de AEE em horários diferentes ao da aula na 

sala regular entre outros pontos que discutiremos posteriormente. 

A professora é comunicada que existe alguém à sua procura e precisa se retirar da sala, 

solicita à pesquisadora que continue ditando o texto para Dorinha. Mas a aluna, ao perceber 

que a professora não se encontrava mais na sala, faz um pedido: 

 

Eu não queria que você ditasse o texto, quero que faça perguntas sobre todo o 

tema, pois quero avaliar os meus conhecimentos sobre tudo que já foi lido, teria 

como fazer isso para mim? (DORINHA).      

  

Utilizamos esta oportunidade para fazer uma sondagem no que a aluna havia 

aprendido diante do tanto que já fora lido na sala regular e a repetição no Atendimento 

Educacional Especializado. 

Dorinha, o que são produtores?(PESQUSADORA) 

São os que produzem seu alimento (DORINHA).    

   

Ao responder esta pergunta nos pareceu que Dorinha havia compreendido o assunto, 

ela não hesitou na resposta, muito pelo contrario, foi clara e sucinta. Mas não estávamos 

satisfeitos com apenas uma pergunta e questionamos: 

 

Qual seria um exemplo de produtores? (PESQUSADORA) 

Vaca. (DORINHA).    

 

 

Quando ouvimos esta resposta, percebemos que o método utilizado pela professora 

não favorece a compreensão do assunto e, sim, possibilita apenas decorar definições postas no 

livro e na fala da professora. Gadotti (2002, p. 84) nos diz que:  

 

Só muito recentemente os pedagogistas conseguiram entender essa nova visão da 

educação quando discutiram a educação do futuro, como no Relatório Jacques 

Delors da UNESCO (1998) em que ela está associada a quatro grandes pilares: 

aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 

(GADOTTI, 2002, p. 84). 

 

 

Assim, aprendendo a aprender, o aluno conseguirá se apropriar do conhecimento que é 

estimulado pelo professor, e também desenvolver suas atividades, a partir do conhecimento 

adquirido.  

Dorinha, ao conseguir se apropriar do conhecimento, saberia que no processo da 

cadeia alimentar a vaca é um consumidor primário por ter na sua alimentação os seres 
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produtores. Os produtores conseguem sintetizar seu próprio alimento, a exemplo temos as 

plantas e algas.  

 Oportunamente definimos os produtores e explicamos, de forma básica, o processo da 

fotossíntese, usando os dedos das mãos para exemplificar o movimento das células-guarda.  

 A professora retorna à sala e continua com a leitura do texto para que Dorinha escreva. 

Então a professora para um instante a leitura e pergunta:  

Como se escreve a palavra HERBÍVORO? 

 Dorinha soletra a palavra. 

E-R-B-Í-V-O-R-O 

 A professora logo demonstra onde foi que Dorinha errou e acrescenta: 

A palavra herbívoro se escreve com a letra H, assim como a palavra homem. 

 Quando a professora faz um comparativo com palavras do cotidiano da aluna, 

possibilita uma aprendizagem embasada nos conhecimentos anteriormente adquiridos. 

 Durante o atendimento na sala de AEE, a aluna fica dispersa e a mente parece vaguear 

por lugares ou momentos fora do contexto em que ela está no momento. A professora, com ar 

de decepção, comenta com Dorinha: 

É por isso que você não escreve as coisas de forma certa, parece que está em 

outro mundo.  

 

 Após esse comentário da professora, chega o momento do intervalo. Dorinha arruma 

seu material que estava na mesa da sala e coloca em sua bolsa. Sai para o intervalo. 

 Ao terminar o intervalo, Dorinha se direciona, novamente, para sala de AEE. Nesse 

momento, como a aluna já havia escrito o texto trabalhado na sala de aula regular, a 

pesquisadora começa lendo as questões que foram solicitadas pela professora da sala de aula 

regular. A aluna responde a todas as perguntas, antes mesmo que elas sejam encerradas. 

 

3.3.4 Quarto dia de observação/ semana de provas 

 

O quarto dia de observação ocorreu na semana de provas. Estavam todos preocupados 

em como seriam aplicadas as avaliações para os alunos que são cegos; pois a professora da 
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sala de AEE não compareceu à escola por motivos pessoais. Em uma conversa com a direção 

da escola e com a professora da sala de aula regular decidimos qual o caminho mais cabível. 

Assim, chegamos ao consenso de que o viável era a pesquisadora fazer a função de ledor das 

provas, não apenas para Dorinha, como também para os outros dois alunos cegos da escola. 

Após esse acordo, a professora da sala de aula regular fez uma revisão dos assuntos 

que seriam contemplados na prova de Ciências. Depois dessa revisão, acompanhamos 

Dorinha até uma sala, não era a sala de AEE, para que fosse aplicada a prova (FIGURA 13) 

com ela.  

A pesquisadora começa a ler as questões para a aluna. Antes, no entanto, deixa bem 

claro o tempo que ela terá para a realização da prova e que, à medida que for respondendo às 

questões, deve especificar de forma numeral a qual questão está se referindo a respectiva 

resposta.   

 

 

Figura 13: Imagem da pesquisadora aplicando a prova com Dorinha.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 

 Dorinha apresenta um excelente desempenho durante toda a prova, respondeu a todas 

as questões com o máximo de exatidão. Superou as expectativas da professora que, quando 

entregou a prova à pesquisadora solicitou que fizessem poucas questões, pois a prova era 

muito extensa, dessa forma, iria ficar muito cansativo para Dorinha. 

 O fato de a aluna ser cega não proporciona muitas expectativas à professora da sala de 

aula regular, mas os fatos nos permitiram perceber que, não apenas houve a resolução de 

todas às questões, como também todas estavam corretas e o tempo utilizado por Dorinha 

(FIGURA 14) pra resolução das questões foi inferior ao tempo utilizado por todos os seus 

colegas de sala. 
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 Ao perceber este fato, indagamos à aluna. 

 

O que você fez para concluir a prova em um tempo tão curto e escrever suas 

respostas com tanta certeza do que estava falando, você retirou todas as suas 

duvidas na sala de aula regular ou foi na sala de AEE?(PESQUISADORA). 

Ao que ela respondeu: 
 

Nem uma das duas, minha mãe passou a tarde e a noite de ontem estudando 

comigo. E eu aprendi muito mais do que na sala com minha tia. (DORINHA).   

  

 Como é importante a participação dos pais na educação dos filhos. Esse fato se mostra 

na prova que Dorinha fez, mesmo sendo um assunto complexo para quem não consegue 

enxergar; pois se trata de organismos microscópicos, vírus e bactérias, sendo necessário o 

auxilio de lentes para serem visíveis, a aluna apresentou ótimos resultados.  

 

 
Figura 14: Imagem de Dorinha respondendo à prova de Ciências. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 O processo de formação dos professores poucas vezes fomenta uma compreensão da 

Ciência e Tecnologia socialmente integradas. As experiências de formação têm uma grande 

influência na prática de ação dos docentes (CARVALHO; GIL, 1995), sendo que as lacunas 

sentidas na sua formação inicial terão reflexo, em nível do empobrecimento do ensino 

experimental das ciências. Quando um profissional não apresenta em sua formação o 

conhecimento das ciências dificulta ainda mais a absorção desse conhecimento por parte dos 

alunos. 

 Caso isto fosse empregado na prática, não seria necessário o desprendimento de tanto 

tempo por parte da mãe de Dorinha para repassar o conteúdo para o desenvolvimento da 

prova de Ciências. Esse fator se contradiz com a formação da professora da sala de aula 

regular, mesmo ela apresentado formação inicial em licenciatura em Biologia. Percebemos 
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nas observações, certa dificuldade em apresentar alguns temas para seus alunos, a exemplo o 

que ocorreu no segundo dia de observação quando Dorinha pergunta se espinhos são frutas. 

Como se tratava da semana de provas, não houve intervalo. Ao terminar a prova, 

Dorinha foi para sua residência.  

Nesse dia não ocorreu atendimento na sala de AEE; pois a professora que faz esse 

atendimento não compareceu à escola; porém, nada impediu o desenvolvimento das 

atividades que estavam propostas. Vale ressaltar a necessidade de a escola ter outro 

funcionário especializado para o desenvolvimento das atividades na sala de AEE, pois em 

situações de falta do professor titular terá outra pessoa que possa desenvolver as atividades de 

igual forma. 

 

3.3.5 Quinto dia de observação 

 

 No quinto dia, a professora entra em sala e pede para que os alunos abram seus livros 

de Ciências na página 58, na qual os alunos terão a oportunidade de conhecer um pouco sobre 

os animais marinhos em diferentes ecossistemas. 

  Depois de todos os alunos estarem posicionados na página solicitada pela professora, 

faz-se a leitura de forma rápida. Os alunos não demonstraram dúvida sobre o assunto, nem 

Dorinha apresentou nenhum questionamento ou posicionamento sobre o tema. 

 A professora convida os alunos a abrirem o livro na página 64 na atividade proposta 

pelo livro. Dorinha não participa da atividade, não tem acesso ao livro em Braille. A falta de 

matérias adaptados dificulta o aprendizado  

 

No que diz respeito à educação das crianças cegas, a criação de situações que 

estimulem a curiosidade, a possibilidade de exploração do ambiente e a interação 

com os outros, proporcionando o maior número possível de experiências 

diversificadas, constitui, pois o princípio básico a ter presente (PORTUGAL, 

2008, p.17). 

     

 A busca pelo conhecimento, por parte dos alunos, só irá acontecer quando o professor 

proporcionar um ambiente estimulante, interativo, onde os alunos sejam instigados a 

desvendar suas curiosidades por meio da interação com seus colegas, onde os mesmos possam 

se apropriar do conhecimento, de forma mais dinâmica, afinal, a vida por si só é uma intensa 

dinamicidade e coisas estáticas não tendem a chamar a atenção, principalmente quando 

estamos falando de práticas educacionais para uma aluna cega.  
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A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência -  Lei Nº 13.146, de 6 de 

julho de 2015, em seu capitulo IV , artigo 28, inciso IX, dispõe da  “adoção de medidas de 

apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e 

profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do 

estudante com deficiência” (BRASIL, 2015), garantindo a todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais práticas educativas que sejam acessíveis. 

Retomando a descrição da observação, no intervalo, Dorinha sai da sala com uma 

colega de turma que a direciona a uma venda dentro da escola. Não diferente dos outros dias, 

ela compra um salgado e se senta em uma mureta próxima ao local onde comprou seu lanche, 

e começa a comer. A aluna que a conduziu até o pátio da escola se distancia sem comunicar e 

vai brincar com alguns colegas da escola. 

 Dorinha termina seu lanche, se percebe sozinha, não se intimida com a situação e logo 

se direciona para a entrada das salas de aula. Quando ela já havia caminhado cerca de 50 

metros, a aluna que a havia acompanhado se aproxima e a conduz à rampa. 

 O que fica claro é que seus colegas de sala a ajudam, mas não se sentem confortáveis 

em fazer tal gesto, na primeira oportunidade que têm de se distanciar de Dorinha eles o fazem. 

Surge a necessidade do reconhecimento de toda escola por parte da aluna, bem como a 

bengala que auxiliaria no deslocamento na escola. Dessa forma, Dorinha teria mais autonomia 

sem que fosse necessário que seus colegas lhe oferecessem esse suporte.  

Após o intervalo, Dorinha é levada à sala de AEE pela professora da referida sala, 

como de costume, ao entrar na sala ela vai tateando até encontrar a mesa que fica no centro da 

sala, procura a última cadeira à esquerda da mesa e se senta. 

  A professora começa a conversar com Dorinha, de forma bem descontraída, 

deixando-a confortável para o inicio do atendimento. Do mesmo modo que em outros dias, a 

professora começa a ditar o texto que fora lido na sala de aula regular para que Dorinha possa 

reescrever, mas durante todo o atendimento a aluna fica muito inquieta e desatenta, escreve a 

mesma palavra repetidas vezes “nosso, nosso”, a professora chama a atenção de Dorinha para 

que ela apague o que escreveu e possa corrigir o que foi escrito, mas ela se nega a apagar, 

afirmando que não gosta de refazer as coisas e por isso não quer refazer a palavra que 

escreveu. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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3.3.6 Sexto dia de observação  

 

  Ao entrar em sala, a professora pede para que todos ocupem seus devidos lugares para 

que a aula tenha início, uma vez que os alunos se encontravam em um grande alvoroço. Os 

alunos sentam em suas respectivas cadeiras e a professora pede para que todos abram o livro 

de ciências na página 88 (FIGURA 15), na qual eles terão a oportunidade de conhecer um 

pouco sobre o caminho percorrido pelo bolo alimentar dentro do trato digestório. 

 No decorrer da leitura do texto, a professora menciona o bolo fecal: “Estão vendo essas 

manchinhas pretas ai? Esse é o alimento no intestino (PROFESSORA DA SALA REGULAR). 

 

     

  

Figura 15: Imagem do livro de Ciências escolhido pela escola. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 Quando a professora mencionou as bolinhas pretas, ela estava se referindo à formação 

do bolo fecal que está indicada na figura 15. O uso de alguns termos inadequados à realidade 

dificulta a apropriação do conhecimento de ciências. Quando a professor traz, mesmo que de 

forma mais simples, termos científicos para seus alunos facilita o decorrer da vida estudantil, 

quando este se deparar com palavras e processos mais complexos posteriormente. 

  Outro ponto a ser destacado é a importância de descrever de forma mais clara as 

imagens que estão sendo mostradas em sala, como Dorinha não havia apresentado nenhum 

contato prévio com essa imagem, seria interessante que a professora delegasse um pouco mais 

de tempo pra descrever a imagem, fazendo uso de detalhes, proporcionando, assim, a 

apropriação do conhecimento dessa imagem para a aluna compreender o que ocorre no 

processo alimentar. 

  A professora continua: 
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Existem algumas deficiências alimentares. Quem tem Anemia se sente muito 

cansada. (PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 

 Não sente nem vontade de andar? (DORINHA) 

 

É lógico que sim, não vamos ficar sem andar. (PROFESSORA DA SALA 

REGULAR) 

 

Às vezes nos alimentamos de maionese estragada, e com isso, podemos adquirir 

uma bactéria, a salmonela (PROFESSORA DA SALA REGULAR). 

 

O que é salmonela?(DORINHA) 

 

É uma bactéria! (PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 
 

 

 Em alguns momentos percebemos que Dorinha busca conhecer o assunto que está 

sendo transmitido, mesmo a professora não oferecendo tanto suporte para estimular a 

investigação da aluna. Em outros momentos, a professora repassa o conteúdo e quando 

questionada sobre ele, responde ao questionamento como se a resposta fosse algo lógico, 

esquecendo que Dorinha está entrando em contato com esse conhecimento apenas agora. 

Dessa forma, esquece-se que o ambiente de aprendizado, para uma aluna cega, é um canal de 

aquisição de conhecimentos que chegam a alunos videntes em outros momentos, os quais não 

ocorrem em sala de aula.  

 Ao terminar a leitura do livro, a professora se dirige ao quadro para escrever algumas 

questões que devem ser copiadas pelos alunos. Após 10 minutos, Dorinha já inquieta sem 

saber o que está ocorrendo na sala; pois todos estavam em silêncio, pergunta a professora: 

 

Professora, o que é pra fazer?  

   

  Essa ausência de explicação ou detalhamento que ocorre em sala dificulta a 

compreensão e leitura do ambiente que é feita por parte de uma aluna cega. 

 

Calma que nós já faremos sua atividade. (PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

   

 Quando a professora pede para que Dorinha tenha calma, nos parece que ela esquece 

que a aluna não estava ciente do que estava acontecendo em sala. Como ela poderia saber se a 

professora não houvesse falado dos passos que iriam ser seguidos em sala. Esses 

acontecimentos nos trazem uma breve reflexão sobre o papel da escola dita inclusiva. 
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 Sabemos que é muito importante o desenvolvimento de todos estes componentes para 

que a escola, juntamente com os demais profissionais da educação, possibilitem um espaço 

que atenda e promova a inclusão. Faltam muitos pontos a serem revistos para que Dorinha 

seja inclusa na sala de aula em que está matriculada. 

 A professora pede para que Dorinha pegue seu material, para que a aluna possa 

escrever o texto a ser ditado pela mediadora. Nesse momento, a professora percebe a 

dificuldade que a mesma apresenta para escrever, usando um tempo maior que o de costume 

ao grafar palavras simples. Ao observar o material da aluna, percebe que os pinos que se 

fixam na prancheta da reglete de mesa estão danificados, impossibilitando a aluna escrever. 

Nesse momento chega a professora da sala de AEE para acompanhar Dorinha até a sala. 

  A aluna foi acompanhada por uma colega da sala até o espaço onde ficam todas as 

crianças no intervalo. Esse é um fator positivo, quando relembramos situações vivenciadas no 

ano de 2015, quando no momento do intervalo, ela não saia da sala e a professora ficava junto 

para que a mesma não ficasse sozinha. No decorrer do tempo, um menino e duas meninas de 

outra turma vieram visitar Dorinha e a convidam para dar um volta na escola; porém ela 

recusa, mesmo ocorrendo interação com alguns alunos da escola, convidando-a para sair um 

pouco da sala, Dorinha preferia não sair.  

  No ano de 2016, a realidade se mostra diferente, basta observamos a figura 27 

Dorinha compartilhando de momentos sociais, tanto com os colegas da sala, que são videntes 

quanto com os demais colegas da escola videntes e cegos.   

Ao chegar à sala de AEE, Dorinha procura sempre o mesmo local para se sentar, a 

professora inicia um diálogo com a aluna, lhe conferindo algumas recomendações sobre o 

cuidado que ele deve ter com o material escolar, faz um comparativo, consigo mesma, sobre 

os cuidados que ela tem com o pincel de quadro, caderno e os livros e que esse mesmo 

cuidado ela deveria ter com a reglete para que a vida útil desse material fosse mais longa. 

Como a professora dispõe de outros materiais educacionais na sala, ela propõe uma 

aula de digitação com intuito de desenvolver as habilidades da aluna nas tecnologias. No 

computador está instalado o DOSVOX, que é um sistema para microcomputadores da linha 

PC e comunica com o usuário, através de síntese de voz. Ao abrir o sistema ela pede para que 

Dorinha jogue “a forca” (é um jogo em que o jogador tem que acertar qual é a palavra 

proposta, tendo como dica o número de letras e o tema ligado à palavra), mas Dorinha não 

gosta da possibilidade de jogar esse jogo. 
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 Essa iniciativa de inserir os jogos na aprendizagem da aluna estimula o aprendizado de 

forma dinâmica, haja vista que os bons jogos ajudam no desenvolvimento de várias 

habilidades, como a resolução de problemas, oportunidades de criar novas estratégias, uma 

perspectiva otimista frente aos desafios da vida moderna (GEE, 2010). Podemos falar que 

auxilia no desenvolvimento e amadurecimento cognitivo da aluna. 

 

Tia, eu não quero jogar esse jogo, ele é chato e eu não conheço as palavras, o 

que me faz demorar muito tentando acertar e cabo errado. Eu tenho uma ideia 

melhor, vamos fazer o que estávamos fazendo semana passada, eu quero digitar, 

quero aprender a digitar as palavras. (DORINHA)     

 

 Mas para que esse aprendizado ocorra, de forma atrativa, o jogo tem que proporcionar 

a seus alunos um aprender dinâmico e próximo de sua realidade, quando Dorinha preferiu 

digitar (FIGURA 16 e 17) as palavras, essa atitude demonstrou que o jogo da forca não chama 

sua atenção. 

  
Figura 16 e 17: Imagens da sala de AEE. Aula de informática com o jogo da forca no sistema DOSVOX e 

digitação de palavras.  

Fonte: Arquivo da autora (2016). 

 

 Dorinha ainda está conhecendo as teclas e os computadores não têm os teclados com 

as letras em Braille, isso dificulta o processo de aprendizado da aluna, visto que ela dependerá 

mais tempo maior para memorizar onde se localiza cada uma das teclas. As poucas palavras 

que ela consegue escrever são de teclas que se encontram próximas das outras (fada, safada e 

asa). 

  Com desenvolvimento de novas aprendizagens, é necessário aprender a pensar o 

espaço. E, para isso, é necessário aprender a ler o espaço, “que significa criar condições para 
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que a criança leia o espaço vivido” Castelar (2000, p. 30). Fazer essa leitura demanda uma 

série de condições, que podem ser resumidas na necessidade de se realizar uma alfabetização 

cartográfica, e esse “é um processo que se inicia quando a criança reconhece os lugares, 

conseguindo identificar as paisagens” (CASTELAR, 2000, p. 30). Para tanto, ela precisa saber 

olhar, observar, descrever, registrar e analisar. Dessa forma, a aprendizagem se desenvolve 

mais rapidamente. 

 

3.3.7 -Intervenção da pesquisadora junto a Dorinha – Tomada de conhecimentos prévios 

  

 No decorrer da pesquisa, percebemos a necessidade de desenvolver uma aula que 

contemplasse as necessidades educacionais de uma aluna cega. 

 Escolhemos trabalhar com a aluna o tema Reprodução Humana, pois nos meses em 

que ocorreram as observações em sala de aula, ela iniciou a sua menarca. A autora da presente 

pesquisa, juntamente com orientador, concordaram que seria interessante trabalhar esse tema 

nas suas primeiras ovulações. 

Na primeira aula, objetivamos fazer uma sondagem nos conhecimentos prévios de 

Dorinha, sejam eles de cunho científico ou empírico, considerando o que nos dizem Ausubel, 

Novak e Hanesian (1980), quando mencionam que o mais influenciador no processo de 

aprendizagem, de forma isolada, são os conhecimentos prévios desses aprendizes. Portanto, 

devemos nos basear nos conhecimentos já consolidados para guiar nossa prática diante do 

referido aluno. 

 Após conhecer a base de conhecimento que um aluno tem, podemos traçar metas, 

direcionar nossa prática de forma a alcançar nossos objetivos, tornando o ato de ensinar mais 

estimulante e interativo, pois condiz com o que o aluno vivencia em seu cotidiano. Para Reis e 

Linhares (2010, p.132) a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, 

para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em 

qualquer campo do conhecimento. 

 Quando se diz que o conteúdo deve interagir de maneira substantiva com o cognitivo, 

significa que, o que é incorporado à estrutura cognitiva é a ideia do novo conhecimento e não 

os termos e palavras exatas usadas para expressá-las. Portanto, uma aprendizagem 

significativa não deve depender do uso exclusivo de termos específicos que foram usados na 

recepção. 



68 
 

 
 

 Ainda falando sobre aprendizagem significativa, podemos afirmar que é um processo 

através do qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de maneira não 

arbitrária, substantiva (não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da 

aprendizagem significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se 

transforma em significado psicológico para o sujeito.  

 Diante do exposto, percebemos a importância de realizar uma análise prévia dos 

conhecimentos da aluna, referente ao tema da aula: Reprodução Humana. Começamos com 

algumas perguntas em forma de diálogo, tentando traduzir esse conteúdo com uma linguagem 

acessível à idade da aluna. 

 

Para você, Dorinha, o que é reprodução humana?(PESQUISADORA) 

 

Eu não sei muito bem, mas é quando eles têm filhos? (DORINHA) 

   

 A resposta de Dorinha, quando questionada sobre a reprodução humana está correta, 

mas ainda está em um longo processo de construção, aspecto aceitável para a série em que ela 

se encontra matriculada, sendo a escola e sua família os únicos meios de adquirir este 

conhecimento. A mãe de Dorinha nos disse, em conversa informal, que “Em casa [Dorinha] 

encontra um diálogo aberto sobre as questões que envolvem a sexualidade”.  

Na escola, ainda encontramos alguns tabús a serem quebrados, não por parte das 

professoras, mas por parte dos pais dos alunos que não autorizam que seus filhos e filhas 

tenham aulas que tratem desse assunto, o que pode ser ratificado na fala das professoras: 

       

Houve um ano que nós estávamos planejando uma palestra com todos os alunos que 

tratassem sobre a sexualidade e algumas doenças sexualmente transmissíveis, 

mandamos um documento para que os pais ou responsáveis dos alunos para que 

assinassem liberando-os para assistir a palestra. Para nossa surpresa a maiorias 

dos pais não assinaram, e vieram à escola cobrar respeito com seus filhos dentre 

outras palavras desagradáveis. (PROESSORA DA SALA REGULAR) 

 

 Por este motivo evitamos tratar desse assunto em sala de aula. Já pensou se um 

desses meninos chegam em casa e conta algo a seus pais, fazendo-os vir até a 

escola com cobranças e maltrato verbais. Eu estou fugindo de problemas. 

(PROFESSORA DA SALA DE AEE)  

 

 As professoras relatam que a maior dificuldade de trabalhar reprodução humana com 

seus alunos é porque a maioria dos pais ainda mantêm um conceito e opinião tradicional, não 

permitindo que seus filhos tenham contato com o conteúdo dentro da escola. Eles esquecem 

que a sexualidade é normal entre os seres vivos.  
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A sexualidade é algo natural, presente em todas as pessoas: crianças, jovens, 

adultos e idosos. Ao mesmo tempo está cercada de repressões, valores diversos, 

preconceitos que afetem essa energia espontânea. É algo importante no 

comportamento humano, mas não deverá ser supervalorizada e nem tratada sem 

a devida preparação do profissional responsável pelo trabalho Souza (1999, 

p.45).  

 

 Quando Sousa (1999) fala de uma realidade de sua época, a sexualidade cheia de 

repressões nos parece que ele acreditava que um dia isso seria diferente, mas depois de quase 

duas décadas, encontramos muito dessa sexualidade reprimida, como se fosse algo anormal, 

deplorável e feio. Retornando aos questionamentos a Dorinha, perguntamos: 

 

Como o ser humano se reproduz?(PESQUISADORA) 

 

Começa assim, a mãe da gente engravida, e nós passamos nove meses no útero 

dela.(DORINHA) 

  

 

 Assim como na pergunta feita inicialmente, percebemos que Dorinha conhece alguns 

aspectos sobre reprodução humana, quando ela menciona o período gestacional de nove 

meses, e o órgão que acolhe o feto durante a gestação.  

 Como ainda falta saber se a aluna tem conhecimento sobre o que ocorre antes da 

gestação, o que tem que ocorrer pra que os gametas masculinos e femininos se encontrem e 

ocorra a fecundação, continuamos com a rodada de perguntas. 

 

Dorinha, você já falou sobre a gestação, e está certa, mas nós 

gostaríamos de saber se você conhece quais os eventos que ocorrem para 

que chegue a uma gestação?(PESQUISADORA) 

 

Bem, isso ocorre quando um casal casado tem uma 

intimidade.(DORINHA) 

 

Você sabe como ocorre esse evento que você chamou de intimidade? 

(PESQUISADORA) 

 

Eu não sei muito bem, mas essa intimidade ocorre entre um casal casado 

quando eles estão sozinhos, não é em publico não. (DORINHA) 

 

 Dorinha demostra conhecer alguns detalhes que envolvem o processo de gestação nos 

seres humanos; pois, para que ocorra a gestação, é preciso que aconteçam alguns eventos 

anteriormente.  A fecundação humana acontece quando um espermatozoide entra no óvulo, 

que geralmente fica na primeira porção da trompa de falópio, fazendo com que a mulher fique 
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grávida. Para que esse evento ocorra é necessário o contato sexual que Dorinha define como a 

intimidade. Um único espermatozoide atravessa sua membrana, carregando consigo 23 

cromossomos não pareados. Imediatamente, esses cromossomos isolados combinam-se com 

os outros 23 cromossomos que existem no óvulo, passando a formar um complemento normal 

de 46 cromossomos, dispostos em 23 pares. Isso dá início ao processo de multiplicação 

celular, cujo resultado final é o nascimento de outro individuo da mesma espécie, no caso ser 

humano (MENDONÇA, 2013; LOPES; ROSSO, 2013).  

 Buscando saber mais sobre os conhecimentos de Dorinha em relação a detalhes dos 

aparelhos genitais masculinos e femininos, questionamos: 

 

 

Dorinha, você sabe diferenciar o órgão genital masculino do órgão genital 

feminino? (PESQUISADORA) 

 

A mulher tem o útero e o homem não tem o útero, foi o que minha mãe me falou. 

(DORINHA) 

 

Muito bem, mas além do útero existe alguma outra estrutura que compõe o 

sistema reprodutor feminino?(PESQUISADORA) 

 

Existe sim, a mulher tem vagina e o homem não tem vagina ele tem a “pinta” 

(pinta é um codinome para o pênis (grifo meu)). (DORINHA)  

 

 

 Mais uma vez nesta análise prévia, percebemos que a referida aluna, mesmo não tendo 

a oportunidade de enxergar, conhece alguns detalhes do sistema reprodutor feminino, mas 

quando vamos tratar do sistema reprodutor masculino, percebemos uma fuga dos termos 

corretos em direção a terminologias populares; por exemplo, quando o órgão genital 

masculino recebe o nome de “pinta”. 

 Dorinha fala com propriedade sobre este assunto, pois ela mantém um diálogo com 

sua mãe que sempre procura explicar determinados assuntos para ela, mas de forma básica 

sem o conhecimento científico. Quando questionamos a respeito da diferença entre o órgão 

genital masculino e o feminino, esperávamos mais detalhes, pois em uma conversa informal 

com a mãe de Dorinha ela comentou que ao nascer seu último filho, usou a oportunidade para 

mostrar como era o órgão genital masculino. 

 

Como Dorinha não enxerga, a única forma que ela tem para conhecer é através 

dos outros sentidos, ao nascer meu filho mais novo, quando fui trocar a fralda 

dele e ela estava por perto, eu permiti que ela tocasse o órgão genital dele para 

que ela conhecesse, pois ela não tinha a menor ideia de como era, e ele era o 
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irmãozinho dela e era um recém-nascido, não haveria problema. (MÃE DE 

DORINHA) 

 

  É muito importante o contato com material concreto, permite ao aluno cego 

compreender as dimensões e formas do que está sendo estudado.  Segundo Cerqueira e 

Ferreira (2000), os materiais didáticos são de extrema importância na educação de pessoas 

com problemas visuais, já que ilustram a matéria e auxiliam na formação de conceitos, e 

superam as lacunas deixadas pela simples explicação verbal da matéria, além de constituir 

uma motivação a mais para a aprendizagem. 

 Após a tomada de conhecimentos prévios de Dorinha e de sua análise, podemos 

afirmar, com base em Vygotsky (1998), que os conhecimentos demonstrados por Dorinha se 

inserem na zona de desenvolvimento real, que diz respeito a tudo aquilo que a criança já tem 

consolidado em seu desenvolvimento, e que ela é capaz de realizar sozinha, sem a 

interferência de um adulto ou de uma criança mais experiente. Tudo o que detectamos que 

ainda falta ao conhecimento de Dorinha sobre o tema Reprodução Humana se encontra em 

sua “zona de desenvolvimento proximal”, ou seja, nos processos mentais que estão em 

construção, ou que ainda não amadureceram. A “zona de desenvolvimento proximal” é, pois, 

um domínio psicológico em constantes transformações. Na definição do autor citado: 

 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 

através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1998, 

p.112). 

 

 Percebemos que Dorinha apresenta o nível de desenvolvimento real bem trabalhado, 

quando se refere ao aparelho reprodutor feminino, mas quando se refere ao aparelho 

reprodutor masculino, percebemos que ainda está na zona de desenvolvimento proximal. 

Iremos trabalhar no ponto seguinte, como se desenrolou a zona de desenvolvimento proximal 

da referida aluna em referência ao tema trabalhado. 

 

3.3.7.1 Aula sobre sistema reprodutor feminino  

 

 

 Esta aula ocorreu na sala de AEE, no horário de atendimento de Dorinha, objetivamos 

detectar a importância de conhecer a forma como ocorre a reprodução humana e qual o papel 
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desse evento biológico na sociedade. Buscamos demonstrar aspectos anatômicos 

relacionados, sem esquecer os hormonais que envolvem o sistema de reprodução humana. 

Nosso intuito não é apenas trabalhar as estruturas reprodutoras masculinas e femininas, mas 

inter-relacionar cada uma delas. Como já havíamos percebido, Dorinha apresentava mais 

segurança no sistema reprodutor feminino, iniciamos com ele. A princípio, fizemos a seguinte 

explanação: 

 

O sistema reprodutor feminino é composto pelos ovários que produzem os óvulos, 

as tubas uterinas, que transportam os óvulos do ovário até o útero e os protege, o 

útero é onde o bebê (embrião) irá se desenvolver caso haja fecundação, a vagina e 

a vulva também fazem parte desse sistema.  

 

Agora vamos reconhecer todas as partes que constituem este sistema de forma tátil. 

Eu vou lhe explicar e, sequencialmente, irei  mostrando no material tátil (FIGURA 

18) . (PESQUISADORA) 

 

Dorinha comentou: 

 

Sim, minha professora da sala de AEE estava me ajudando em uma prova de 

Ciências, eu não sabia como era o formato da célula e ela trouxe um 

desenhe em alto relevo e me mostrou. (DORINHA) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À medida que Dorinha tateava o material didático, continuamos a explicar cada parte 

tateada: Encontramos na imagem: a tuba uterina (1), os óvulos (2), canal vaginal (3), vulva 

Figura 18: Imagem em alto-relevo do aparelho reprodutor 

feminino.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

http://www.infoescola.com/reproducao/ovulo/
http://www.infoescola.com/sistema-reprodutor/utero/
http://www.infoescola.com/embriologia/embriao/
http://www.infoescola.com/sistema-reprodutor/vagina/
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(4), útero (5) e ovário (6). Os ovários são órgãos sexuais primários, produzem os óvulos e os 

hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona. Possuem o tamanho aproximado de 

2,7×2,3×2,4 cm. Sua camada mais externa de tecido é chamada de córtex e possui milhares de 

células, que são os óvulos imaturos, chamados de folículos primários, que completam seu 

desenvolvimento durante a ovulação. Esses folículos começam crescer e se desenvolver sob a 

ação dos hormônios, processo que começa na adolescência (MENDONÇA, 2013; LOPES; 

ROSSO, 2013). Após a explicação, travou-se o seguinte diálogo entre a pesquisadora e a 

aluna: 

  

Foi o que ocorreu com você ao vir sua primeira menstruação, esse fenômeno é 

conhecido como menarca. (PESQUISADORA) 

 

Menarca? Que nome esquisito!(DORINHA) 

 

Menarca é quando iniciamos a menstruação ou ovulação e menopausa é quando 

menstruação chega ao fim. (PESQUISADORA)  

 

 Continuamos na explicação do tema: As tubas uterinas são formadas pelas seguintes 

partes: a mesoalpinge - é a região onde ela se prende no útero, o istmo é a porção medial que 

se abre o útero e a ampola é a região onde ela sofre uma curvatura para encontrar o ovário. 

Próximo ao ovário está o infundíbulo, que se abre em uma cavidade chamada óstio 

abdominal, que possui muitas fímbrias, que estão presas ao ovário. Estas fímbrias 

movimentam-se, carregando o óvulo pelo interior da tuba uterina, por movimentos musculares 

e com o auxilio de células ciliadas, o óvulo é levado ao útero (MENDONÇA, 2013; LOPES; 

ROSSO, 2013). Dorinha intervém. Então deu-se o seguinte diálogo: 

 

- Eu tenho uma curiosidade. (DORINHA) 

  

- Pode perguntar! (PESQUISADORA) 

 

- O que é tuba uterina? (DORINHA) 

 

- É o canal que comunica o ovário com o útero, bem conhecido como trompas, mas 

esse nome não se usa mais. (PESQUISADORA) 

 

- Ah, eu conheço as trompas e não tuba uterina. Minha mãe fez uma cirurgia e 

retirou as trompas, quer dizer, as tubas.  (DORINHA)  

 

- A cirurgia que sua mãe fez foi uma laqueadura? Se sim, as tubas não foram 

retiradas, os médicos fizeram apenas um corte neste canal aqui (levamos as mãos 

da aluna para o material tátil), você está sentindo? Ao cortar essa estrutura não 

tem como o espermatozoide chegar ao ovulo para fecundar. (PESQUISADORA) 

 

- Sim, e ele se comunica com o útero, é o que você pode perceber ao tatear. 

(PESQUISADORA) 



74 
 

 
 

 

- Mas se aqui é o útero, então o bebê fica aqui?(DORINHA) 

 

- Sim! (PESQUISADORA)  

 

- Mas o de verdade é bem maior, não é? (DORINHA) 

 

Como eu já havia lhe falado, ele tem um tamanho aproximado ao de uma pêra. 

(PESQUISADORA) 

 

- E como pode um bebê caber ai? (DORINHA) 

 

- Lembra que já mencionas que o útero é formado por uma musculatura, essa 

musculatura é muito elástica permitindo com que ele cresça a medida que o bebê 

vai se desenvolvendo? (PESQUISADORA) 

 

- E depois ele volta ao normal? (DORINHA) 

 

- Sim, leva em média dois anos para voltar ao normal. (PESQUISADORA) 

 

 Como se pode perceber, o termo tuba uterina era novo para Dorinha, ela conhecia 

apenas uma nomenclatura que não se usa mais. 

 Esclarecemos, com base em Mendonça (2013), Lopes e Rosso, (2013) que o útero 

possui o formato de uma pêra invertida, é musculoso e oco. Na sua região superior lateral está 

ligado com as tubas uterinas e na região inferior está ligado com a vagina. 

Está situado na cavidade pélvica, atrás da bexiga urinária e anteriormente ao reto. 

O interior do útero é revestido por um tecido muito vascularizado e sua parede é formada por 

três camadas, que são as mesmas das tubas uterinas: serosa, miométrio e endométrio. A serosa 

é formada pelo peritônio. O miométrio encontra-se abaixo da serosa e é responsável por boa 

parte da espessura da parede uterina. O endométrio é uma camada de células que reveste a 

cavidade uterina e tem uma participação muito importante durante a ovulação. Todo mês ele 

se torna mais espesso para receber o óvulo fertilizado. Caso não ocorra a fertilização, o 

endométrio que se desenvolveu é eliminado através da menstruação (MENDONÇA, 2013; 

LOPES; ROSSO, 2013).  

Dorinha continua curiosa e pergunta: 

- Então a menstruação vem quando ocorre a ovulação? (DORINHA) 

 

- Sim, o óvulo é liberado todo mês, normalmente, se o casal não tiver o contato 

sexual, ou intimidade, o ovulo é liberado e junto com ele o endométrio ocasionado 

um sangramento que conhecemos como menstruação. (PESQUISADORA)   

 

 Lhe explicamos que a vagina é um canal musculoso que liga o colo do útero até o 

exterior, na genitália. Próximo à entrada da vagina há uma membrana vascularizada, chamada 

hímen, que bloqueia a entrada da vagina total ou parcialmente e normalmente se rompe nas 

http://www.infoescola.com/histologia/serosa/
http://www.infoescola.com/histologia/endometrio/
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primeiras relações sexuais. A mucosa vaginal possui pH ácido para impedir a proliferação de 

microrganismos, tais como fungos e bactérias nesta região (MENDONÇA, 2013; LOPES; 

ROSSO, 2013).  

 Mais uma vez Dorinha pergunta: 

- O que é pH? (DORINHA) 

 

- O pH é como se fosse um medidor da acidez, podemos defini-lo como potencial de 

hidrogénio iónico, é um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de 

um meio, no nosso caso indica a acidez da vagina. Mas hoje não vamos nos deter 

em mais detalhes sobre o pH. (PESQUISADORA)  

 

  

 Continuamos a explicar que na parede da vagina há células produtoras de muco para 

lubrificar a região durante a relação sexual. A genitália feminina externa é chamada de vulva. 

Normalmente sua região mais externa é coberta com pelos. É formada pelos grandes lábios, 

que envolvem duas pregas menores, chamadas de pequenos lábios e que protegem a abertura 

vaginal e circundam o clitóris. São bem vascularizados (MENDONÇA, 2013; LOPES; 

ROSSO, 2013). E nos vem a pergunta: 

 

- O que é vulva? O que é isso? (DORINHA) 

 

- É a parte que fica externa ao órgão genital, fica localizada nos grandes lábios 

(PESQUISADORA)   

 

 

 Nessa aula, foi muito interessante a interação de Dorinha nos bombardeando com 

muitas perguntas sobre a forma de reprodução humana, para que serve cada uma das 

estruturas presentes no aparelho reprodutor feminino, como ocorre a gestação.  A aluna ainda 

mencionou que na semana anterior, sua mãe havia descrito como ocorreu o parto dela, 

descreveu também, os procedimentos para uma cesariana. Dorinha falava todos estes eventos 

com muita emoção e curiosidade. 

O uso do material didático, como recurso facilitador da aprendizagem facilitou a 

Dorinha a compreensão do que ouvia sobre o tema. Consideramos, portanto, que é muito 

importante o uso de materiais táteis para que alunos cegos compreendam conceitos e 

obtenham uma aprendizagem significativa, tal como Sá (2007, p.26) nos explica:  

 

A predominância de recursos didáticos eminentemente visuais ocasiona uma visão 

fragmentada da realidade e desvia o foco de interesse e de motivação dos alunos 

cegos e com baixa visão. Os recursos destinados ao Atendimento Educacional 

Especializado desses alunos devem ser inseridos em situações e vivências cotidianas 

que estimulem a exploração e o desenvolvimento pleno dos outros sentidos. A 

http://www.infoescola.com/histologia/mucosa/
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variedade, a adequação e a qualidade dos recursos disponíveis possibilitam o acesso 

ao conhecimento, à comunicação e à aprendizagem significativa. 

 

  Ao fim, percebemos quão foi importante essa aula para o amadurecimento da aluna e 

como ampliou o conhecimento científico a respeito das estruturas e do funcionamento 

hormonal e fisiológico do seu próprio corpo.     

   

3.3.7.2 Aula sobre sistema reprodutor masculino 

 

 A aula sobre sistema reprodutor masculino ocorreu na sala de AEE, também, no 

horário de atendimento de Dorinha. Nosso objetivo foi detectar a importância de conhecer a 

forma com que ocorre a reprodução humana e qual o papel desse evento biológico na 

sociedade. Buscamos demonstrar aspectos anatômicos relacionados, sem esquecer os 

hormonais que envolvem o sistema de reprodução humana. 

Iniciamos com a seguinte explanação, com base nos estudos de Mendonça (2013), 

Lopes e Rosso, (2013): Os órgãos do sistema reprodutor masculino produzem os gametas por 

meio da gametogênese e são anatomicamente moldados para inserir estes gametas no sistema 

reprodutor feminino para que haja fecundação e continuidade da espécie. Os testículos 

produzem os gametas e os hormônios que definem as características sexuais secundárias. O 

epidídimo, ducto deferente, vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, escroto e 

pênis são chamados de órgãos sexuais acessórios. 

Dorinha interrompe a explanação com o seguinte comentário: - Eu não conheço estas 

partes que você está falando!(DORINHA). Acolho o comentário dizendo: 

 

- Sim, isso é normal, é a primeira vez que você está tendo contato com esse  assunto, 

mas estas estruturas você pode sentir no alto-relevo e perceber a forma de cada um 

delas. Muitas vezes ouvimos falar mais das estruturas reprodutoras femininas do 

que as masculinas, provavelmente porque estes estejam ligados o desenvolvimento 

embrionário dos bebês, já o sistema reprodutor masculino apresenta apenas o 

espermatozoide como algo ligado ao desenvolvimento embrionário, mas isto não 

diminui a importância dele. Vamos continuar conhecendo? (PESQUISADORA) 

 
- Sim, vamos sim! (DORINHA) . 

  

 Mais uma vez percebemos o quanto Dorinha se sente envolvida pelo conteúdo que 

está sendo trabalhado. Ela questiona cada nova palavra que lhe é apresentada, se envolve no 

assunto sempre associando ao que ela já tem de conhecimento com o novo assunto.  

http://www.infoescola.com/sistema-reprodutor/epididimo/
http://www.infoescola.com/sistema-reprodutor/prostata/
http://www.infoescola.com/sistema-reprodutor/penis/
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 Damos continuidade à explanação, ainda com base nos ensinamentos de Mendonça 

(2013), Lopes e Rosso, (2013): A produção de gametas masculinos, os espermatozoides, a 

partir de divisão celular são mediados por hormônios.  Estas células reprodutivas formadas 

durante a gametogênese, que significa origem dos gametas, compostas por: a cabeça possui 

um núcleo e é coberta pelo capuz acrossômico, que possui enzimas que ajudam o 

espermatozoide penetrar no óvulo. O colo é a região que vem logo após a cabeça, seguida 

pela peça intermediária, que possui mitocôndrias que proporcionam energia para a 

movimentação do flagelo. O espermatozoide possui pouco citoplasma, por isso não sobrevive 

por muito tempo. A nutrição é retirada do sêmen.  

Dorinha faz a seguinte intervenção: 

 

- Você quer dizer que é esse sêmen que alimenta o espermatozoide até ele encontrar 

o útero da mulher? (DORINHA) 

 

Sim, ele nutre as mitocôndrias serve como combustível para impulsionar o flagelo 

ou calda do espermatozoide levando-o ou útero e posteriormente ao óvulo 

(PESQUISADORA) 

 

 Para que o aluno compreenda é preciso dar significados às palavras, pois conforme 

Vigotski (2001, p. 104): 

 

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito de pensamento e 

linguagem que é difícil dizer se se trata de um fenômeno de pensamento ou se se 

trata de um fenômeno de linguagem. Uma palavra sem significado é um som vazio; 

portanto, o significado é um critério da palavra e um seu componente indispensável. 

 

 Objetivando promover significados para estas palavras novas no vocabulário da aluna, 

detalhamos a função de cada parte do órgão reprodutor masculino associando ao 

reconhecimento tátil de cada uma das respectivas estruturas. Como Dorinha não reconhecia a 

maioria das estruturas do aparelho reprodutor masculino foi fundamental a imagem do órgão 

reprodutor masculino (FIGURA 19) em alto relevo para que os significados das estruturas se 

tornassem significantes para ela.    

http://www.infoescola.com/reproducao/espermatozoide/
http://www.infoescola.com/citologia/acrossomo/
http://www.infoescola.com/citologia/mitocondrias/
http://www.infoescola.com/citologia/citoplasma/
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Figura 19: imagem em alto-relevo do aparelho reprodutor masculino, da sala de AEE.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 

 Logo, demos a seguinte explanação: As glândulas acessórias vesículas seminais (6), 

próstata (5) produzem várias secreções que se misturam com os espermatozoides durante a 

passagem pelos canais e funcionam como nutrientes para os espermatozoides. Possui pH 

alcalino (não é ácido) para protegê-los da acidez do pH vaginal detalhados, quando falávamos 

do sistema reprodutor feminino. O epidídimo (3) recebe os espermatozoides produzidos pelo 

testículo e serve como local de reserva de espermatozoides, pois é um tubo muito longo. A 

musculatura lisa do epidídimo tem contrações que ajudam no transporte dos espermatozoides 

e na ejaculação juntamente com um liquido chamado de sêmen. Imediatamente, Dorinha 

pergunta o que vem a ser o sêmen. Ao que respondemos: 

 

O que é sêmen? (DORINHA) 

 

Sêmen é um fluído orgânico produzido pelos machos de várias espécies animais, 

inclusive os seres humanos, que contém espermatozoides e outras secreções. 

(PESQUISADORA)         

   

 O processo de maturação dos espermatozoides ocorre durante sua passagem pelo 

epidídimo. O pênis é formado pelas seguintes partes: glande (A glande é a extremidade do 

pênis, coberta por uma pele); prepúcio (pele que recobre a glande); corpo cavernoso (corpo 

esponjoso possuem espaços esponjosos que se enchem de sangue); corpo esponjoso e bulbo é 

a região alargada do corpo esponjoso, na base do pênis (MENDONÇA, 2013; LOPES; 

ROSSO, 2013)). 
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- Eu já ouvi falar do espermatozoide, mas não imaginei que existissem tantos 

detalhes assim no corpo do homem! (DORINHA) 

 

- Como falamos antes, eles são as células reprodutivas masculinas, assim como as 

mulheres têm os óvulos, os homens têm os espermatozoides. Mas eles são muito 

diferentes fisicamente, o ovulo é uma esfera de tamanho bem maior do que os 

espermatozoides, por outro lado, os espermatozoides são bem menores que os 

óvulos e apresenta uma cabeça com uma calda. (PESQUISADORA) 

 

- É tão diferente assim? (DORINHA)   

 

 Diferente do que ocorreu no sistema reprodutor feminino, quando estávamos falando 

sobre os componentes do sistema reprodutor masculino, Dorinha pareceu muito mais atenta. 

Segundo ela, eram palavras novas que ela não reconhecia. Ela estava o tempo todo em 

silêncio, apenas tateando as palavras no material tátil da sala de AEE (FIGURA 20 e 21): 

 

  

Figura 20 e 21: Imagens em alto-relevo do nome das partes que compõem os aparelhos reprodutores, masculino 

e feminino, da sala de AEE.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 Para a aprendizagem ser desenvolvida de forma relevante e significante para os alunos 

é fundamental esclarecer alguns conceitos no decorrer da aprendizagem (BASSEDAS; 

HUGUET; SOLÉ. 2007).  Concordando com os pesquisadores, seguimos estes passos, cada 

nova palavra que era apresentada a Dorinha eram-lhe mostrados seus conceitos, para que 

fossem criados os significados, se tornando significantes.   

 

3.3.7.3 Aplicação da atividade avaliativa  

 

 A avaliação educacional no contexto escolar deve acontecer durante todo o processo 

de ensino e aprendizagem. Tendo como finalidade o diagnóstico do andamento do processo 

educativo, orienta o professor no planejamento das ações docentes, ou seja, o caminho a se 

percorrer para alcançar os objetivos propostos. 
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 Segundo Libâneo (1994, p. 196) 

 
Podemos então definir avaliação como um componente do processo de ensino 

que visa, através da verificação e qualificação dos resultados obtidos, determinar 

a correspondência destes com os objetivos propostos e, daí orientar a tomada de 

decisões em relação às atividades didáticas (...), verificação (...), qualificação 

(...), apreciação qualitativa.  

 

 Assim sendo, podemos compreender que a avaliação escolar, além de fazer parte do 

processo de ensino, visa a associar o ensino aos objetivos propostos para ele e aos resultados 

obtidos através do mesmo. Assim, o docente pode tomar os resultados dessa avaliação por base 

para seu planejamento diário, possibilitando ao professor uma auto-análise, verificação do que 

está ou não dando certo dentro do processo de ensino e aprendizagem. 

 Barbosa (2004) esclarece que a avaliação pode promover o aluno como também pode 

fazer com que ele seja levado ao desânimo. Quando Dorinha foi avaliada pela professora da 

sala de aula regular, ela não conseguiu alcançar as expectativas da professora da sala regular, 

apresentando vários erros na escrita de um texto (ver anexo B), este fato a fez ficar insatisfeita 

com o resultado da prova.  

Como podemos perceber na imagem 22, Dorinha apresenta em sua atividade muitas 

repetições de palavras, a exemplo das palavras “nosso" que estão sublinhadas, quando ela 

escreve  AU troca a letra U por L, quando vai escrever a palavra ORGANISMO ela escreve 

ORGANISOO, ocorrendo a substituição do ultimo S pela letra O. 

 

 

Figura 22: Imagens da atividade avaliativa aplicada pela professora da sala de aula regular a Dorinha. 

Fonte: Recorte de imagem do anexo B (2016). 
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 Sabendo disso, buscamos aplicar uma avaliação que levasse em consideração o que, a 

aluna havia aprendido, buscando conhecer o que não assimilou para, dentro da própria 

avaliação, solucionar o problema. 

 Entregamos o mesmo material com o qual as aulas foram ministradas, para que à 

medida que ela fosse tateando os nomes das estruturas, as encontrassem na imagem tátil 

(FIGURA 23) e em seguida descrevesse a sua função no aparelho reprodutor, tanto o 

masculino como o feminino. 

  

 

Figura 23: Imagens de Dorinha no momento em que estava sendo aplicada a avaliação por meio do material em 

alto-relevo.  

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2016). 

 

 Durante a avaliação, Dorinha demonstrou compreensão sobre o sistema reprodutor 

feminino e o masculino. Procuramos desenvolver essa atividade de forma dinâmica e 

interativa. Em alguns momentos, falávamos os nomes das estruturas para que Dorinha 

descrevesse a função; em outros, descrevíamos a função para que ela encontrasse a estrutura 

no material tátil. 

 Dessa forma, objetivamos desenvolver uma avaliação que possibilitasse à aluna o 

desenvolvimento de confiança, retirando a tensão de uma avaliação comum, aproximando a 

avaliação da realidade da aluna, buscando desenvolver o máximo do seu potencial.  

Muitos professores procuram promover desconforto em seus alunos, quando aplicam 

uma avaliação, conforme o que é descrito por Libâneo (1994, p. 204):  

 

As próprias formas pelas quais se exercem o controle sobre o que se aprendem, 

inibem, distorcem, desvirtuam a aprendizagem, criam situações irreais, em que a 

ansiedade, a tensão, a desconfiança e o medo substituem a motivação para assegurar 

a aprendizagem. Impõem-se o papel sancionador e subjetivo do instrumento sobre a 

intenção formativa da avaliação. O paradoxo salta à vista, a avaliação formativa está 

tão presente nos discursos quanto ausente na prática. 
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 Nesta perspectiva, de uma avaliação, Zabalza (1988) se refere ao quanto é importante 

haver um registro documental no cotidiano das instituições escolares. “No entanto, tais 

registros terão resultados positivos se vierem acompanhados do repensar, instituído como um 

instrumento articulador que possa fornecer sustentação entre o educador e a sua prática 

pedagógica e a avaliação” (LACERDA; SOUZA, 2013, p. 22).  

Durante o processo avaliativo, percebemos que Dorinha demonstrou mais 

conhecimento com as estruturas do sistema reprodutor feminino, bem como, com a função 

desempenhada pelo sistema em questão, mas lhe faltava o conhecimento com o formato e 

tamanho das estruturas. O material tátil foi importante, pois lhe permitiu perceber, tanto os 

aspectos estruturais do aparelho reprodutor feminino, como o aspecto da organização espacial 

do mesmo. Quanto ao sistema reprodutor masculino, a aluna não mostrou muito 

conhecimento das estruturas e suas funcionalidades, mas apresentou muito mais interesse em 

conhecer, principalmente os aspectos estruturais e anatômicos, bem como o funcionamento 

das estruturas que formam este sistema, podemos perceber quando lhe foram entregues os 

dois materiais táteis e ela logo pegou o do aparelho reprodutor masculino. Após ela ter tateado 

e reconhecido as estruturas, foi que iniciamos a conversa avaliativa. 

 

 

4 DADOS SOBRE O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM COM ALUNOS 

CEGOS, NA PERSPECTIVA DAS PROFESSORAS 

 

  Nesta etapa buscamos compreender melhor como se desenvolve o processo de 

formação inicial e continuada das professoras e da diretora entrevistadas em nossa pesquisa, 

compreender também como cada uma dessas profissionais desenvolve suas praticas inclusivas 

frente à aluna cega, para compreender melhor seguimos alguns pontos abaixo citados.  

  

4.1 FORMAÇÃO INICIAL COLABORANDO PARA O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE ALUNOS CEGOS OU COM BAIXA VISÃO  

 

Ao serem questionadas se na formação inicial tiveram alguma disciplina que 

abordasse ações pedagógicas que favorecessem o processo de ensino e aprendizagem com 

alunos cegos ou de baixa visão, obtivemos as seguintes respostas: 
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O que nossa turma teve não foi muito bem uma disciplina que trabalhasse com a 

educação especial, mas houve uma chamada de Pedagogia da Excepcional que 

abordava esses aspectos. (DIRETORA) 

 

Não, nem na graduação nem na pós em psicopedagogia eu tive específica pra 

cegos, não, (PROFESSORA DA SALA DE AEE) 

Não recebi nenhuma formação para isso. (PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 

  

 Tanto a diretora como as professoras não apresentam na formação inicial apreensão de 

conhecimentos que lhes possibilitem trabalhar com cegos.   

Reformulamos a questão, perguntando se na formação continuada havia sido 

ministrado algum componente curricular que abordasse a inclusão escolar de alunos cegos ou 

com baixa visão, pedindo que justificassem:   

 

- Minha formação continuada, infelizmente, não abordou esse tema. 

(DIRETORA) 

 

- Sim, o AEE. A prefeitura de Boqueirão recebeu do Ministério da Educação 

duas vagas para professores que tivessem alunos especiais em suas salas, com 

eu já tinha tido um aluno especial, inicialmente foi apenas uma formação básica 

que posteriormente passou a ser uma especialização. O curso foi oferecido pela 

UFCE a distancia com estudos presenciais uma vez ao mês na cidade de 

Campina Grande, onde todos os cursistas se reuniam para discutirmos os 

estudos de caso, cada um contribuía a partir da sua realidade. A outra 

professora desistiu e eu continuei. A participação nesse curso mudou minha 

visão de cursos a distancia, pois nos tínhamos por obrigação todos os dias 

passar um tempo cronometrado nas discursões, fazendo atividades, lendo e 

discutindo os livros. (PROFESSORA DA SALA DE AEE) 

 

- Não recebi nenhuma formação para isso. (PROFESSORA DA SALA 

REGULAR) 

 

 

Tanto a diretora como a professora da sala regular não apresentam uma formação 

continuada que contemple a educação de alunos com baixa visão ou cegos, mas quando 

vemos as palavras da professora da sala de AEE, percebemos que no intimo dela existe uma 

busca por compreender e se aproximar dos seus alunos. Aperfeiçoando-se e buscando 

minimizar as distancias existentes entre o aluno vidente e o aluno cego.  

Jannuzzi (1995b, p.8) alega a necessidade de “uma formação comum a todos os 

professores, se se quer realmente uma “escola inclusiva””. E isto ocorre em relação a todas as 

deficiências, sejam físicas, mental, auditiva, cegueira ou baixa visão. Para que essa escola seja 
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de fato inclusiva, todos os professores devem estar engajados e envolvidos e não apenas uma 

pequena parte dos educadores. 

 

O designado paradigma reflexivo para formação de professores surge, assim, 

como uma reação contra a visão de professor como técnico, a rejeição de um 

paradigma que considera os professores como utilizadores passivos de teorias 

externas à prática da sala de aula. ... trata-se ... de desenvolver o “pensamento 

prático” dos professores, que constitui uma “complexa competência de carácter 

holístico” uma “competência global de intervenção”, um “conjunto 

idiossincrático, coerente de carácter cognitivo e afetivo”, envolvendo 

“conhecimento, capacidades, teorias, crenças e atitudes” (DUARTE, 1998, p.6).  

 

Dessa forma, é imprescindível a formação dos educando para que possam desenvolver 

aperfeiçoar as habilidades desses profissionais, pois sabemos como tem aumentado a 

demanda de responsabilidades sobre esses profissionais, o mesmo além de conduzir os alunos 

nas descobertas de novos conhecimentos, estimulá-los a buscar novos conhecimentos e 

aprofundá-los ainda recai sobre eles a responsabilidade de educar essas crianças para vida em 

sociedade.     

Com intuito de saber se a escola apresenta um projeto políticopedagógico que aborde a 

inclusão escolar de alunos com deficiência, lançamos um questionamento a respeito e 

obtivemos as seguintes respostas: 

 
- Sim, objetivando atender as necessidades dos professores foi planejado uma 

sala de AEE, com uma professora que atende individualmente os alunos que 

apresentam dificuldades. (DIRETORA) 

 

- Eu não se te falar como faz apenas dois anos que eu estou na escola não tenho 

acesso, não sei te dizer. (PROFESSORA DA SALA DE AEE) 

-Creio que não, se tem eu desconheço, pois os recursos são mínimos. 

(PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 

 

Um fato interessante é que nenhuma das professoras apresentou a resposta como 

positiva, elas não têm conhecimento, se a escola tem um projeto políticopedagógico 

direcionado ao atendimento das pessoas com deficiência. Quando questionamos a diretora, ela 

respondeu que sim e acrescentou que a sala de AEE faz parte desse projeto. 

 Esse é um ponto que precisa ser revisto, todos os profissionais da educação que 

trabalham na escola deveriam conhecer o projeto políticopedagógico, pois ele é a norma que 

estrutura o funcionamento da instituição. O que poderíamos mencionar sobre as professoras 
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que ministram aula para uma aluna cega? Elas deveriam conhecer esse projeto que a escola 

elaborou. 

 

É um documento teórico-prático que pressupõe relações de interdependência e 

reciprocidade entre os dois pólos, elaborado coletivamente pelos sujeitos da 

escola e que aglutina os fundamentos políticos e filosóficos em que a 

comunidade acredita e os quais deseja praticar; que define os valores 

humanitários, princípios e comportamentos que a espécie humana concebe como 

adequados para a convivência humana; que sinaliza os indicadores de uma boa 

formação e que qualifica as funções sociais e históricas que são de 

responsabilidade da escola (SILVA, 2003, p. 296).  

 

Para que haja uma boa formação de um projeto políticopedagógico, este tem de 

priorizar os princípios e comportamentos que sublimam a comunidade escolar, deve permitir 

o desenvolvimento de suas potencialidades, ele deve ser um espelho que reflete o que é a 

escola no seu sentido mais amplo. 

 

O projeto político-pedagógico revela quem é a comunidade escolar, quais são 

seus desafios com relação à boa formação, à conquista da autonomia e da gestão 

democrática, capaz esta de organizar, executar e avaliar o trabalho educativo de 

todos os sujeitos da escola. Todos nós sabemos que as discussões em torno do 

projeto político-pedagógico estão hibernadas e que as escolas públicas 

participam de outros projetos, programas e planos sem ter clareza de suas origens 

e intenções. Pior, migram rapidamente para outros projetos, programa e planos e 

arquivam em gavetas o projeto político-pedagógico. Eis o nosso desafio, 

recolocar o projeto político-pedagógico no centro de nossas discussões e 

práticas, concebendo-o como instrumento singular para a construção da gestão 

democrática. (SILVA, 2003, p.299). 

 

  A importância desse documento não está apenas na sua elaboração, mas o que 

realmente influencia nas mudanças é a execução do projeto, só dessa forma os autores que 

estão envolvidos no contexto escolar poderão ser beneficiados, mas o que muito se percebe é 

que quando, em sala de aula, o professor se depara com um aluno com necessidades 

educacionais especiais, e ele se intimida com a nova situação.  

Conforme Prieto (2006, p. 67), “o simples fato de matricular um aluno com 

necessidades educacionais poderá fortalecer as resistências de alguns professores em não 

contribuírem para o estabelecimento de uma educação inclusiva nas escolas em salas de aulas 

regulares”. 

Quando todo processo de inclusão não ocorre de forma sincronizada, os alunos sofrem 

as consequências, pois estão em uma escola que não atende às necessidades educacionais que 
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apresentam. Entendemos que Dorinha não está sendo incluída na escola em que ela está 

matriculada.  

 

4.2-METODOLOGIA APLICADA NA ESCOLA 

 

Entendemos que a escola pesquisada não disponibiliza de recursos suficientes que 

atendam às necessidades educacionais dos alunos cegos que estão matriculados. Indagamos às 

professoras e à diretora se, mesmo com esta escassez de recursos, elas, dentro de suas 

limitações buscavam metodologias que auxiliassem a aprendizagem da aluna cega. Com este 

questionamento, elas declaram: 

 

A metodologia que a escola utiliza para melhorar a aprendizado do aluno é o 

atendimento individualizado dos alunos. (DIRETORA) 

 

 

Como a diretora não trabalha diretamente no processo de ensino e aprendizagem de 

Dorinha, ela fala de forma institucional, de fato, a escola desenvolve o atendimento 

educacional especializado, na sala de recursos multifuncionais. Nessa sala são atendidos três 

alunos cegos e um com baixa visão, além disso, a sala de AEE além de atender seus alunos 

com deficiência física, também oferece aulas de reforço para os alunos que apresentam 

alguma dificuldade de aprendizagem em certos componentes curriculares. A professora do 

AEE, responde: 

Uso sim, uso o soroban, o ábaco que ajuda muito na realização das operações 

matemáticas. Tem alunos que tem muita dificuldade nas operações matemáticas e 

sem o ábaco não seria possível a realização das operações; uso o material dourado. 

Nós temos alguns materiais que auxilia nas aulas de ciência, todos em alto-relevo, 

com a descrição em braile do material. Isso ajuda muito, a professora trabalha os 

assuntos na sala regular e quando não é possível articular com os alunos na 

própria sala eu trago-os para sala de recurso e faço o atendimento.(PROFESSORA 

DA SALA DE AEE) 

    

 

A professora da sala de AEE responde positivamente e vai descrevendo alguns 

equipamentos que auxiliam nas operações matemáticas. Nas aulas de Ciências faz uso de 

alguns materiais em alto relevo que se encontram na sala de AEE. Outro método que ela 

define como inclusivo é o diálogo existente entre as professoras das salas onde existem alunos 

com necessidades educacionais especiais e ela, que atua proporcionando um suporte para 

esses alunos. 
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É muito importante o uso de materiais táteis nas aulas de Ciências, pois no campo das 

ciências existe uma gama de detalhes que não podem ser passados apenas verbalmente, 

aàcriança cega que tem que tocar para que o conhecimento desses detalhes seja assimilado por 

elas. SÁ (2007, p. 32) afirma que:  

 

  

Nem tudo que é visto pelos olhos está ao alcance das mãos devido ao tamanho 

original dos objetos, à distância, à localização e à impossibilidade de tocar. Como 

superar essa dificuldade entre os alunos cegos e com baixa visão que têm um contato 

limitado com o ambiente? [...] Os modelos devem ser criteriosamente escolhidos e 

demonstrados com explicações objetivas. Os objetos muito pequenos devem ser 

ampliados para que os detalhes sejam percebidos. Objetos muito grandes e 

intocáveis devem ser convertidos em modelos miniaturizados, por exemplo, as 

nuvens, as estrelas, o sol, a lua, os planetas, entre outros (SÁ, 2007, p32).  

 

Ao transformar os objetos das aulas de ciências de forma tátil, o professor permitirá a 

seus alunos cegos uma forma de apropriação do conhecimento, fazendo com que a distância 

para a aquisição do conhecimento entre os alunos videntes e os alunos cegos seja reduzida ao 

fenômeno da inexistência. 

A professora da sala regular, por sua vez, fez a seguinte colocação em relação às 

metodologias aplicadas em sala de aula: 

 

Infelizmente, as metodologias são muito limitadas. A escola não disponibiliza nem 

eu tenho recursos extras para tal. Mas Sempre que possível eu tento integrar a 

aluna nas atividades, sempre que tem alguma apresentação, uma dramatização, nós 

a colocamos pra fazer. Nós não a excluímos e ela sente a necessidade de participar. 

Quando foi, na semana do livro a gente fez um trabalho sobre Rute Rocha e ela 

falou que queria fazer, então nós preparamos uma parte de um poema e ela 

declamou, participou como todos os alunos. Esse interesse de participar vem dela 

mesma. (PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 

Quando a professora da sala de aula regular fala que as metodologias são muito 

limitadas, ela deixa a entender que apenas a escola é que deveria possibilitar a inclusão da 

aluna, quando, na verdade, a responsabilidade da inclusão escolar dos alunos cegos, porque 

não dizer de Dorinha, é um papel de todos que formam a comunidade escolar. Para Prieto 

(2006), a inclusão leva à exclusão e ao aumento do preconceito dentro das escolas regulares. 

Escolas e professores não preparados, fazem da inclusão escolar uma forte exclusão, pois se 
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nem a escola, nem professores estão preparados para receber esses alunos como as 

necessidades educacionais deles podem ser supridas? 

Mesmo alegando algumas impossibilidades da escola, a professora também elenca 

algumas atitudes que ajudam a incluir a aluna nas atividades escolares, e ressalta que em 

eventos escolares, como palestras, datas comemorativas entre outros, Dorinha sempre busca 

participar principalmente em atividades que estejam relacionadas à fala, seja cantando ou 

declamando um poema. 

 Com intuito de conhecer a interação dos colegas da sala e da escola com Dorinha, bem 

como compreender a maneira como as professoras e a diretora enxergam essa interação, 

questionamos como avaliavam a interação da aluna cega com os seus colegas o que nos 

possibilitaram as seguintes respostas: 

 

Ela interage bem não apenas com os colegas, mas com toda comunidade escolar. 

(DIRETORA) 

 

 A diretora da escola apresenta uma visão muito otimista em relação à interação da 

aluna cega com os seus colegas e ainda completa que esta interação sobressai às paredes da 

sala de aula e chega a todos os funcionários da escola. Esse fator colabora para inclusão 

escolar, a aluna sentir-se bem recebida por parte do corpo escolar. 

Sim, ela é muito participativa, tanto interage com os colegas que apresentam a 

deficiência visual como com os alunos videntes. A exemplo, alguns alunos 

videntes que também têm atendimento na sala de AEE quando coincide o 

atendimento desses alunos com o dela ela me auxilia muito quando estamos 

fazendo uma formação de palavras ou uma silabação ela é alfabetizada e já 

ajuda muito. Essa atitude é muito importante para que estimular o 

desenvolvimento dela, fazendo-a se sentir importante e estimular a autoestima 

dela. (PROFESSORA DA SALA DE AEE) 

 

 A professora da sala de AEE cogita das mesmas ideias da diretora, quando ela fala que 

a interação ocorre, tanto com os videntes quanto com os cegos da escola.  Ela acrescenta que 

quando está atendendo à outros alunos, Dorinha ajuda muito na formação das palavras. Ela 

estimula esta participação para que a aluna se sinta importante. E ela se sente muito 

importante, em uma conversa informal com a mãe de Dorinha. Ela fala: 

 

Minha filha pode fazer tudo dentro das limitações da cegueira, quero que ela 

estude e trabalhe para alcançar sua autonomia, ela não precisa ficar 

acomodada e não fazer nada, pois ela pode sim. Sempre eu ensino as coisas 

para que ela possa aprender para fazer sozinha. Ela pode fazer. (MÃE DE 

DORINHA)  
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 Essa atitude de buscar a autonomia da criança ajuda muito no processo de 

amadurecimento e na autonomia, trazendo benefícios para a vida das crianças cegas.  

O relacionamento dela com os colegas não é muito abrangente, pouco ela 

conversa com eles, pouco ela interage. Um ponto negativo é que eu sempre peço 

para que algum aluno a acompanhe até o recreio e ela quer que essa pessoa a 

acompanhe tudo o recreio impossibilitando que eles brinquem. Eu já tive uma 

conversa com eles sobre esse assunto, pois eles não querem ficar com ela, então 

eu expliquei para eles que ela tem necessidades e precisa de ajuda e que todos 

os dias pode ir uma pessoa diferente para não “penalizar” apenas um. Então 

todos os dias alguém fica com ela para que ela possa se sentir segura, pois 

existem alguns lugares da escola que não é muito apropriado para ela. 

(PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 

 A fala da professora da sala regular, em alguns momentos, entra em contradição com o 

que fora mencionado pela diretora e a professora da sala de AEE. Ela inicia com uma 

definição de abrangência no relacionamento de Dorinha com seus colegas, mas descreve 

alguns pontos que nos fazem entender que, quase não existe uma interação da aluna com os 

demais alunos de classe. Outro fator destacado pela professora é que ela tem que pedir para 

que os colegas de sala levem Dorinha para o intervalo, essa ajuda é posta como um fardo para 

os colegas, tanto que a permite usar a palavra PENALIZAR. Os significados que encontramos 

para esta palavra são: “Causar pena, dó, desgosto a, temos como sinônimos dessa palavra: 

apenar, castigar, multar, condenar, coimar, autuar, acoimar, punir, reprimir” (FERREIRA, 

2000, p. 524).  

É muito difícil trabalhar de forma inclusiva e desenvolvendo nos alunos a prática de 

vida inclusiva, se a forma de pensar sobre a pessoa com deficiência é percebida, percebendo-a 

como um fardo pesado, difícil de carregar.   

 Santos (2012) comprovou alguns aspectos negativos no sistema educacional com 

alunos com Deficiência Intelectual (DI), no ano letivo de 2010, RN, ela chegou à conclusão 

que a prática pedagógica é tradicional e não possui quase nenhuma adequação. Sem uma 

formação, os professores irão continuar desenvolvendo a mesma prática pedagógica com os 

alunos que necessitam de uma metodologia que atenda à suas necessidades educacionais 

especiais de alunos com deficiência. No caso da nossa pesquisa, ressaltamos a urgência do 

desenvolvimento de metodologias que atendam as necessidades educacionais de alunos cegos.  

É urgente que a escola enfrente o desafio das diferenças e possa as sim colher os 

benefícios de ser um local acolhedor para todos e, conseqüentemente, ser 

“escola” de verdade. É bíblico o ensinamento de que a realização plena só é 

https://www.dicio.com.br/apenar/
https://www.dicio.com.br/castigar/
https://www.dicio.com.br/multar/
https://www.dicio.com.br/condenar/
https://www.dicio.com.br/coimar/
https://www.dicio.com.br/autuar/
https://www.dicio.com.br/acoimar/
https://www.dicio.com.br/punir/
https://www.dicio.com.br/reprimir/
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alcançada pelo caminho mais difícil, chamado de “porta estreita”. Não há 

realização possível, quando deixamos para trás, em nome do caminho mais fácil, 

pessoas que deveríamos envolver (FÁVERO, 2004, p.12).  

  

Para que a escola seja efetivamente escola, terá que passar por mudanças que, a 

princípio, podem ser dolorosas, mas são necessárias para uma realização plena. 

 

4.3.  O NÃO DIÁLOGO DA ESCOLA COM A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA 

 Sabemos que a escola oferece um Atendimento Educacional Especializado, mas para 

melhores resultados é necessário manter contato com instituições especializadas, com o 

intuito de trocar ideias e experiências, compreendendo e melhorando o atendimento oferecido 

aos alunos com necessidades educacionais especiais.  

Quando perguntamos: “Você mantêm contato com instituição especializada no 

atendimento a pessoas cegas ou de baixa visão?” Obtivemos as seguintes respostas:       

 

Eu mantenho contato com outra escola onde trabalho, pois a professora da sala de 

AEE da outra cidade ela mantem contato com uma Instituição especializada e como 

eu estou sempre entrado em contato com ela torna-se uma ponte de comunicação 

onde uma passa experiência para outra e o que eu vejo desenvolver na escola da 

outra cidade procuro desenvolver aqui. (DIRETORA) 

 

Esse não e o ano passado, não. Mas em anos anteriores quando eu estava fazendo a 

formação em AEE nos mantínhamos contato com muitos professores das salas de 

AEE, existiam muitas deficiências, mas especificamente com cego, não. 

(PROFESSORA DA SALA DE AEE) 

 

Não mantenho nenhum contato. (PROFESSORA DA SALA REGULAR) 

 

No caso da Diretora e da professora do AEE, não podemos considerar como um 

contato com uma instituição especializada, mas como um diálogo entre profissionais. É de 

fundamental importância que a escola regular trabalhe em conjunto com a instituição 

especializada, pois esse diálogo possibilita troca de saberes, construindo uma prática de 

ensino que prioriza o aprendizado do aluno, consequentemente o desenvolvimento das suas 

habilidades e competências.   
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 A professora da sala regular já foi mais direta e falou que não mantém contato com 

instituição especializada. Entendemos que essa é a primeira experiência com um aluno com 

necessidades educacionais especiais que ela já teve.  

 

4.4. RECOMENDAÇÕES DOS ENTREVISTADOS 

 

  Mostrar o problema é muito fácil, mas se existe um problema deve existir uma 

solução. Indagamos os professores de quais seriam essas possíveis soluções, o que deveria ser 

feito para mitigar a ausência de inclusão nas salas de aulas regulares. As recomendações das 

entrevistadas foram as seguintes: 

Uma formação continuada de toda comunidade escolar, dessa forma seria possível 

trabalhar com mais segurança e oferecer o suporte necessário para atender as 

necessidades dos alunos. (DIRETORA) 

Capacitar os professores para trabalhar com alunos cegos porque infelizmente os 

professores não são habilitados e nem tem uma capacitação mínima para tal e fazer 

com que venham recursos para escola fazendo com que esses professores tenham 

com trabalhar. Na escola nós temos recursos mínimos.  (PROFESSORA DA SALA 

REGULAR) 

 

 A formação continuada, segundo a diretora, surge como meio de mitigar a ausência de 

suporte oferecido aos alunos com necessidades educacionais especiais. Ela ainda acrescenta 

que essa formação não deve ficar apenas para os professores e, sim, com toda a comunidade 

escolar. Sabemos que todos os profissionais da educação vão receber o aluno com 

necessidades educacionais especiais, cada um com sua responsabilidade, para tanto seria 

pertinente uma formação continuada desses profissionais.  

A professora da sala regular ratifica a importância e urgência de formação dos 

professores, pois a escola, campo de pesquisa, é a única do município que tem alunos cegos 

matriculados, e não existem professores com o mínimo de formação para trabalhar com eles, 

lembrando que já era o terceiro ano que a escola oferece o atendimento à aluna pesquisada. 

Além da falta de formação desses professores a escola não disponibiliza de muitos recursos 

táteis para atender a esse alunado.  

A formação continuada é fundamental, pois a inicial pouco tem contribuído para 

formação dos docentes. Gatti e Barreto (2009), por exemplo, ao analisarem as licenciaturas 

presenciais no Brasil, concluem:  
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Ainda que em diferentes momentos históricos os professores tenham desempenhado 

importante papel na reconfiguração do currículo da educação básica, a multiplicação 

de disciplinas e o engessamento do currículo em grades curriculares de feição 

enciclopédica, sem uma discussão mais aprofundada do seu escopo na educação 

básica, pode estar servindo mais a interesses ligados à ampliação de postos de 

trabalho do que propriamente às necessidades de formação dos estudantes (GATTI; 

BARRETO, 2009, p.82).  

 Percebemos que a ausência de uma formação inicial que contemple o suporte 

necessário para atuar no modelo da escola inclusiva é inexistente, não apenas em regiões 

especificas, mas em todo Brasil. 

A professora do AEE faz a seguinte recomendação: 

Tudo é acessibilidade, porque no prédio da nessa escola tem um subsolo onde não 

existem nada que impeça o acesso. Outro dia um dos alunos cegos estava sentado 

na pilastra sem a noção da altura que ele se encontrava e estava balançando as 

pernas quase caindo, é um perigo! E um isolamento para a escada que é muito 

íngreme, bem essa acessibilidade não é apenas na escola, mas na cidade inteira. 

Outra atitude teria que partir deles que é uso da bengala que eles se recusam. Sobre 

a aluna que está sendo pesquisada já comuniquei a mãe da importância do uso da 

bengala. Eu acho que eles têm muito preconceito com a bengala, imaginam que 

quem usa bengala é que já está impossibilitado. (PROFESSORA DA SALA DE 

AEE) 

 

 A professora da sala de AEE menciona que deveria ser melhorada a estrutura 

arquitetônica do prédio, falando de um momento em que um dos alunos que é cego estava à 

beira do precipício sem ter a menor noção do perigo que estava correndo. Lembra também, 

que a cidade inteira precisa de acessibilidade e não apenas nas intermediações da escola. 

Diante do que observamos, a escola pesquisada tem uma necessidade, mais do que apenas a 

inacessibilidade da estrutura arquitetônica, percebemos uma carência de materiais 

pedagógicos que promovam o desenvolvimento das competências e habilidade de alunos 

cegos, vale lembrar que o publico de alunos que a sala de AEE oferece atendimento, são 

alunos cegos, o que nos faz ressaltar a urgência de materiais e métodos que promovam a 

aprendizagem desses alunos. Lembrando, a escola não disponibiliza livros em Braille para os 

alunos cegos, o material que eles têm para estudar em casa é o que eles escrevem no momento 

do entendimento na sala de AEE.  

 

O aluno cego, em sua vida escolar, necessita de materiais adaptados que sejam 

adequados ao conhecimento tátil-cinestésico, auditivo, olfativo e gustativo – em 

especial materiais gráficos tateáveis e o braile. A adequação de materiais tem o 

objetivo de garantir o acesso às mesmas informações que as outras crianças têm, 
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para que a criança cega não esteja em desvantagem em relação aos seus pares 

(NUNES; LOMÔNACO, 2010, p.60). 

 

  Dessa maneira, não há como viabilizar o acesso dos alunos cegos, especificamente de 

Dorinha, às mesmas informações que os demais alunos videntes que estudam em sua sala de 

aula. Essa inacessibilidade de materiais eleva a segregação escolar da aluna e a coloca em 

uma situação desvantajosa, quando comparamos a aluna com os demais colegas da sala de 

aula.  

Um ponto importante mencionado pela professora é o fato dos alunos cegos da escola 

pesquisada recusaram usarem a bengala, e que a mesma já comunicou à família, da 

importância dessa tecnologia assistiva, mas a professora da sala de AEE entende que a família 

não vê o uso da bengala de forma positiva. A bengala irá proporcionar autonomia aos 

estudantes, até mesmo dentro da escola, para que eles pudessem se deslocar com maior 

segurança, pois a bengala antecipa a percepção dos obstáculos, prevenindo alguns acidentes.   

 Consideramos, pois, que para que uma aula possa ser absorvida pelo aluno, ela precisa 

apresentar um significado, como a professora da sala regular bem colocou. Além da formação 

dos profissionais, a escola tem que disponibilizar materiais táteis que possam ser 

administrados nas aulas pela aluna cega. Sendo assim, o que antes era abstrato se tornará 

concreto e o conhecimento será absorvido, tornando-se significante, a partir do significado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Elaborando nossas reflexões finais referentes ao presente estudo, observamos que: as 

práticas pedagógicas adotadas na disciplina de Ciências, tanto pela professora da sala de aula 

regular, como pela professora da sala de AEE não permitiram o desenvolvimento de suas 

competências e habilidade, a escola não ofereceu acessibilidade a Dorinha, ou seja, não tem 

um espaço que transmita segurança para que a referida aluna possa participar e interagir em 

grupo no momento do intervalo, tão pouco em sala de aula. A instituição de ensino também 

não apresentou sinalização nas escadas para que Dorinha seja alertada da presença de um 

declive no chão, assim como não apresenta um piso tátil, o qual facilitaria a mobilidade desta 

aluna no espaço escolar. Diante do exposto, consideramos que a referida instituição 

apresentou barreiras arquitetônicas que dificultou o processo de inclusão de alunos cegos. A 

escola não pode esquecer quão importante é para um aluno cego ter sua mobilidade e 

autonomia dentro de todo espaço escolar. 

 Visto que, os alunos cegos têm a sua forma de ler e escrever, de perceber o mundo e os 

outros, diferente dos alunos videntes. No entanto, a cegueira não é um obstáculo para que o 

aluno se desenvolva cognitivamente, afetivamente e socialmente. As pessoas com cegueira 

estão superando seus limites e buscando a sua inserção em uma sociedade cada vez mais 

globalizada. Dessa forma, a instituição de ensino, também tem a função de promover a 

interação dos alunos com seus pares e com o espaço escolar onde se fazem presentes. 

 A professora da sala de aula regular e a diretora da escola não tiveram uma formação 

inicial, assim como não desenvolvem uma formação continua que contemple os preceitos da 

Educação Inclusiva. No referente ao atendimento de alunos com deficiência visual, as 

referidas educadoras ainda apresentaram um discurso distanciado da realidade do que se 

define como educação inclusiva. 

 Enfatizamos que, a educadora da sala de aula regular não adaptou materiais 

pedagógicos de acordo com a necessidade educacional especial da referida aluna, fazendo 

com que determinados conteúdos não sejam acessíveis para a aluna cega, da mesma forma 

que não há interação entre a aluna cega com os colegas em sala de aula, também não há com 

sua professora regular, uma vez que existe uma falta de compreensão da professora em 

relação às habilidades de pessoas cegas, as quais estão centradas no tato e na audição. Em 

consequência disto, a professora toma uma postura como se todos os alunos fossem videntes, 

ou seja, como se todos assimilassem os conteúdos pelas vias sensoriais da visão e audição. A 
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aluna nos momentos de intervalo é isolada, ficando sozinha ou com dois outros alunos cegos 

no refeitório. 

Visto também que, os fatores sociais e históricos que escrevem a história da 

humanidade, a exemplo do estigma na face de pessoa cega, contribuem para que nossos 

educadores construam uma visão preconceituosa ou assistencialista em relação ao aluno cego. 

Da mesma forma que ocorre quando o professor não possui domínio sobre o conteúdo 

trabalhado em sala de aula, dificultando a compressão do aluno cego. 

Ao nos referimos à professora da sala de AEE, percebemos que Dorinha demonstrava 

uma relação afetiva com a referida professora, consequentemente quando determinado 

assunto era ministrado pela professora do AEE, a aluna participante do estudo conseguia ter 

uma boa aprendizagem. Podemos afirmar que a aluna tem um bom aprendizado na sala de 

AEE, devido à formação da professora dessa sala, aliados ao fato de que nesse espaço muitos 

materiais são adaptados para melhorar o processo de ensino a aprendizagem da aluna cega. 

 Diante do que percebemos nas aulas ministradas pela professora da sala de AEE e nas 

aulas ministradas pela pesquisadora, constatamos que o ensino de ciências tem que ser 

adaptados conforme às necessidades educacionais especiais dos alunos cegos, explorando o 

tato e a audição. 

Enfatizamos que, é através de adaptações no currículo e em materiais pedagógicos que 

iremos realmente facilitar a aprendizagem para alunos cegos. O ensino de ciências, quando 

ministrado adequadamente, respeitando as habilidades, ou seja, explorando as vias sensórias 

da audição e do tato não terá nenhum obstáculo. Portanto, o aluno cego não apresenta 

dificuldades de compreender o conteúdo de ciências. As dificuldades que vêm a aparecer no 

ensino de ciências são decorrentes da falta de materiais didáticopedagógicos adaptados às 

habilidades do aluno cego.   

 Outro ponto relevante relatado é que a aluna perde conteúdos trabalhados em sala de 

aula, porque frequenta o AEE no mesmo turno em que as aulas são ministradas na sala de aula 

regular. O indicado é que este atendimento seja realizado no contra turno como garante a 

legislação vigente.  Em face dessas situações, consideramos que a aluna participante da 

pesquisa é um corpo estranho na escola. 

O presente estudo fez emergir inquietações que nos motivaram a buscar mais 

conhecimento e compreensão das facetas que compõem a temática Educação Inclusiva, 

especialmente a inclusão escolar de alunos cegos.  
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ANEXOS 

ANEXO A- Prova de Ciências 
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ANEXO B- Atividade avaliativa 
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ANEXO C- Imagens de alguns recursos não óticos  

 

 

Figura 2. 1- Reglete com base de madeira. 

Fonte: Disponível em: 

http://www.uern.br/graduac

ao/dain/ajuda.html. Acesso 

em: 02/03/16. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Impressora Braille. 

Fonte: Disponível em: 

http://www.uern.br/graduacao/dain/ajuda.html. 

Acesso em:02/03/16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3. Linha Braille. 

Fonte: Disponível em: 

www.googleimagens.com.br Acesso 

em:02/03/16. 

 

http://www.uern.br/graduacao/dain/ajuda.html
http://www.uern.br/graduacao/dain/ajuda.html
http://www.uern.br/graduacao/dain/ajuda.html
http://www.googleimagens.com.br/
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Figura 2.4: Leitor autônomo.  

Fonte: Disponível em:  

https://www.bing.com/images/search?q=leitor+aut

onomo+para+cegos&FORM=HDRSC2 Acesso 

em:  05/03/16. 

 

Figura2.5: Lupa de mão eletrônica Ruby. 

Fonte: Disponível em: 

 

<http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/

showproduct/492?product_id=88> Acesso em: 01/03/16. 

 

Figura 2.6: Lupa eletrônica de mesa Topaz XL. 

Fonte: Disponível em: 

< 

http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/show

product/492?product_id=67> Acesso em: 05/03/16. 

 

http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=88
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=88
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=88
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=88
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=67
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=67
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=67
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=67
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Figura 2.7: Smart View 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.ataraxia.pt/smv_7000.php> Acesso 

em: 05/03/16. 

 

Figura 2.8: Tiposcópio 

Fonte: Disponível em: < 

http://assistiva.mct.gov.br/catalogo/tipo

scopio> Acesso em: 05/03/16. 

 

Figura 2.9: Readeasy. 

Fonte: Disponível em: < 

http://visionaid.com/phpincludes/en/produ

cts/readeasy_move/readeasy_move_desc.

php > Acesso em: 04/03/16. 

 

http://www.ataraxia.pt/smv_7000.php
http://www.ataraxia.pt/smv_7000.php
http://assistiva.mct.gov.br/catalogo/tiposcopio
http://assistiva.mct.gov.br/catalogo/tiposcopio
http://visionaid.com/phpincludes/en/products/readeasy_move/readeasy_move_desc.php
http://visionaid.com/phpincludes/en/products/readeasy_move/readeasy_move_desc.php
http://visionaid.com/phpincludes/en/products/readeasy_move/readeasy_move_desc.php
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Figura 2.10: ONYX de Mesa XL. 

Fonte: 

http://www.tecassistiva.com.br/component/spiderca

talog/showproduct/492?product_id=85 Acesso em: 

10/03/16. 

 

Figura 2.11: ONYX de computador. 

Fonte: 
http://www.tecassistiva.com.br/component/spid

ercatalog/showproduct/492?product_id=86  

Acesso em: 10/03/16. 

Figura 2.12: MagniLink S é um ampliador 

portátil para leitura de livros e captura de 

imagens à distância. 

Fonte: 

http://www.tecassistiva.com.br/component/spide 

rcatalog/showproduct/492?product_id=68 

Acesso em: 10/03/16. 

 

http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=85
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=85
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=85
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=85
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=86
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=86
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=86
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=86
http://www.tecassistiva.com.br/component/spide%20rcatalog/showproduct/492?
http://www.tecassistiva.com.br/component/spide%20rcatalog/showproduct/492?
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=68
http://www.tecassistiva.com.br/component/spidercatalog/showproduct/492?product_id=68
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ANEXO D- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos- UEPB  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMAPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

Esta entrevista é parte integrante de uma pesquisa de mestrado que tem como 

objetivo central investigar as ações pedagógicas adotadas por professores na disciplina 

de Ciências que contribuem com o processo de ensino aprendizagem de uma aluna 

matriculada no 4º ano do fundamental I de uma escola pública no município de 

Boqueirão-PB. 

1º PARTE: Dados Profissionais 

 

1.1 -Sexo: Masculino (   )     Feminino (  )  

1.2 -Idade:______________________________________________ 

1.3 -Naturalidade:________________________________________ 

1.4-Disciplina(s) que leciona:____________________________ 

1.6-Qual sua formação acadêmica: ___________________________ 
1.7-Há quantos anos leciona?  
1.8-Você trabalha em mais de uma escola?  

           Sim: ____          Não:_____                 Quantas?____ 

 

2º PARTE: Dados sobre o processo de ensino e aprendizagem com alunos cegos  

 

2.1- Na sua formação inicial, você teve alguma disciplina que abordasse as ações pedagógicas 

que favorecem o processo de ensino e aprendizagem com alunos cegos ou de baixa visão? 

 

http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
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2.2 -Na sua formação continuada, você vem recebendo alguma formação que aborde a 

inclusão escolar de alunos cegos ou com baixa visão? Justifique. 

 

2.3 - Na sua escola tem um projeto pedagógico que aborde a inclusão escolar de alunos com 

deficiência?  

Sim___  Como se desenvolve o referido projeto? 

Não ___ 

 

2.4 Você utiliza alguma metodologia para facilitar a aprendizagem da aluna cega? 

 

2.5 Como você avalia a interação da aluna cega com os seus colegas? 

 

2.6 Você mantém contato com instituição especializada no atendimento a pessoas cegas ou de 

baixa visão? 

 

2.7 Quais sugestões você daria para melhorar a inclusão escolar dos alunos cegos? 
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APÊNDICE B – Plano de Aula 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA  

CENTRO DE EDUCAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Professora: Jucilene Braz da Costa 

 

 

PLANO DE AULA 

 

 

TEMA: SISTEMA REPROUTOR MASCULINO E FEMININO 

 

Quatro aulas com duração de 45 minutos cada  

 

  

 

 

 

 

 

Campina Grande- PB 

2016 
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1-OBJETIVOS: 

 

1.1- Geral: 

Analisar os conhecimentos prévios da aluna para nortear a pratica pedagógica adotada das 

duas aulas que se seguem sobre sistema reprodutor feminino e masculino.  

 

1.2- Específicos:  

 

 Conhecer as curiosidades da aluna sobre a temática; 

 Identificar a noção que a aluna tem sobre o referido tema;  

 Detectar a importância de conhecer a forma com que ocorre a reprodução humana e qual o 

papel desse evento biológico na sociedade; 

 Demonstrar aspectos anatômicos relacionados, sem esquecer os hormonais que envolvem o 

sistema de reprodução humana; 

 Avaliar os conhecimentos adquiridos. 

 

2-CONTEÚDOS: 

- Aspectos fisiológicos e sociais da reprodução humana; 

- Anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino e feminino.  

 

3-METODOLOGIA: 

 

3.1- Por meio de um diálogo, faremos a analise dos conhecimentos que Dorinha já tenha sobre 

o sistema reprodutor masculino e feminino. 

3.2- detalhar de forma verbal e tátil os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino e 

feminino, esclarecendo os aspectos hormonais que envolvem o funcionamento desses 

aparelhos reprodutores. 

 

4-AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação ocorrerá na forma de diálogo. Solicitaremos a aluna, ao encontrar as estruturas ou 

órgãos dos aparelhos no material tátil, que descreva a função desempenhada pelo referido 

órgão, e descreveremos a função para que a mesma diga a que órgão corresponde a função. 
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Essa avaliação não apresentará peso avaliativo nas notas da aluna, servindo como avaliação 

para os dados da pesquisa.  

 

5-MATERIAL: 

 

 Plano de aula, um questionário para sequencias as perguntas. 

 Materiais táteis dos sistemas reprodutores masculino e feminino. 

 Livros que tratem sobre a temática. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMAPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Convidamos a senhora a participar da pesquisa (título provisório):DESENHANDO LINHAS 

INCLUSIVAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS: UMA ALUNA CEGA NA ESCOLA 

REGULA, sob a responsabilidade da pesquisadora Jucilene Braz da Costa, a qual pretende 

investigar as ações pedagógicas que estão sendo adotadas nas disciplinas de ciências que 

contribuem com o processo de ensino e aprendizagem de uma aluna com deficiência visual 

matriculada no quarto ano de uma escola pública no Município de Boqueirão-PB. 

Sua participação é voluntaria e se dará por meio da sua permissão a pesquisadora 

liberando-a a desenvolva entrevistas, questionários, filmagens e fotos no ambiente escolar e se 

possível em momentos familiares. 

Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa. Se você aceitar participar 

estará contribuindo para melhoria das ações pedagógicas com deficientes visuais bem como 

proporcionado conhecimento ao ramo cientifico. 

Se depois de consentir em a sua participação a Senhora desistir de continuar 

participando, tem o direto e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados, independentemente do motivo e sem nem 

um prejuízo a sua pessoa. A senhora não terá nem uma despesa e também não receberá nem 

uma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardado em sigilo. Para qualquer outra informação, a 

http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
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Senhora poderá entrar em contato com a pesquisadora no endereço eletrônico 

jucilenebdacosta@yahoo.com.br ou jucilenecosta89@gmail.com, pelo telefone (83) 99132-

6616. 

Consentimento Pós-Informação 

Eu___________________________________________________________________, fui 

informada sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. Por isso eu concordo em participar do projeto. Sabendo que eu não vou 

ganhar nada e que posso sair quando quiser. Esse documento é emitido em duas vias que 

serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

_____________________________________                                         ___/___/______ 

Assinatura do participante.                                                                                         Data  

 

____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jucilenebdacosta@yahoo.com.br
mailto:jucilenecosta89@gmail.com
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APÊNDICE D - Termo de Assentimento (TA) 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMAPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Termo de Assentimento (TA)  

 

 

Você está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa “DESENHANDO 

LINHAS INCLUSIVAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS DE UMA ALUNA CEGA ”. Neste 

estudo pretendemos: Investigar a prática pedagógica adotada na disciplina de Ciências que 

contribuem com o processo de ensino e aprendizagem de uma aluna cega matriculada no 4º 

ano de uma Escola Pública Municipal de ensino regular no município de Boqueirão-PB. 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto são os grandes benefícios ao local onde o 

investigador concretizará a pesquisa e ao mesmo tempo beneficia aos pesquisados da escola 

onde ocorrerá a pesquisa. Proporciona um novo pensar a respeito dos atores sociais com 

deficiência visual, bem como uma reflexão a respeito da metodologia utilizada com esses 

alunos nas aulas de ciências. Isto é, estabelece maior vantagem para melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem utilizando variação de métodos que possibilitam a assimilação de 

conteúdos estabelecidos pela disciplina de ciências, do fundamental I, por alunos com 

deficiência visual ampliando, assim a qualidade de ensino.  

http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
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Para este estudo adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): Trata-se de um estudo 

de caso, a pesquisa é de cunho qualitativo onde a fonte da coleta direta de dados é o ambiente 

natural. Fazendo uso de vários equipamentos que facilite a coleta de informações, bem como, 

pelo contato direto do investigador criando um vinculo de confiança com o as pessoas que 

estão envolvidas na pesquisa. A análise dos dados é feita pelo entendimento que o 

pesquisador tem de todo material registado.  

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um termo de 

consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecida em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou 

recusar-se. O responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 

não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendida pela 

pesquisadora que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não 

será identificada em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo isto é, o 

mesmo risco existente em atividades rotineiras como conversar, tomar banho, ler etc. Apesar 

disso, você tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização, no caso de quaisquer 

danos eventualmente produzidos pela pesquisa. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada, sendo que seu nome ou o material 

que indique sua participação será mantido em sigilo. Os dados e instrumentos utilizados na 

pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e 

após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-se impresso em 

duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será 

fornecida a você. Este termo foi elaborado em conformidade com o Art. 228 da Constituição 

Federal de 1988; Arts. 2º e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e Art. 27 do Código 

Penal Brasileiro; sem prejuízo dos Arts. 3º, 4º e 5º do Código Civil Brasileiro. 

 

Eu,____________________________________________________________________, 

portadora do documento de Identidade ____________________, fui informada dos objetivos 

do presente estudo de maneira clara. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações junto ao pesquisadora responsável listado abaixo ou ainda com o Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual da Paraíba,  telefone (83) 3315-
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3373. Estou ciente que a minha responsável poderá modificar a decisão da minha participação 

na pesquisa, se assim desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro 

que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo assentimento e me foi 

dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Dez, 10 de Junho de 2016 . 

Assinatura da menor ou impressão dactiloscópica. 

 

 

Assinatura Dactiloscópica do participante da pesquisa 

(OBS: utilizado apenas nos casos em que não seja 

 possível a coleta da assinatura  do participante da 

 pesquisa). 

Assinatura: 

Nome legível: 

Endereço: 

RG. 

Fone: 

Data _______/______/______ 

 

 

Data _______/______/______ 

 

................................................................................ 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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APÊNDICE E - Termo de Autorização Institucional para Uso e Coleta de Dados 

em Arquivos 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMAPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

 

EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 (Escola Pública Municipal)  

 Rua Padre Antônio Palmeira, Boqueirão - PB, 58450-000, 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL PARA USO E COLETA DE 

DADOS EM ARQUIVOS 

 

 

 

http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm


121 
 

 
 

 

 

Estamos cientes da intenção da realização do projeto intitulado “DESENHANDO LINHAS 

INCLUSIVAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS: UMA ALUNA CEGA NA ESCOLA 

REGULAR”, desenvolvido pela Profª JUCILENE BRAZ DA COSTA do Mestrado de 

Ensino de Ciência e Educação Matemática oferecido pela PRÓ-REITORIA DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA PROGRAMAPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, a pesquisa será orientada pelo Prof. Dr. 

EDUARDO GOMES ONOFRE - (UEPB). A coleta de dados será do tipo documental com 

observação participante e acontecerá na escola EMEF - ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL. A referida pesquisa será para investigar as ações pedagógicas 

adotadas na disciplina de Ciências que contribuem com o processo de ensino e aprendizagem 

de uma aluna cega matriculada no 4º ano de uma Escola Pública Municipal de ensino regular. 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba, toda a 

documentação relativa a este trabalho deverá ser entregue em duas vias (sendo uma em CD e 

outra em papel) a esta instituição sediadora da pesquisa que também arquivará por cinco anos 

de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

Boqueirão, 06/09/2016 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 

                                     

         

 

 

 

http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm

