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Apresentação

A educação pensada sob a ótica da inclusão e da complexidade 
pode ser compreendida como processo dialógico em que se busca, 
por meio da comunicação, desenvolver características inclusivas 
nos interlocutores da práxis educativa. Nesse sentido, uma educação 
realmente inclusiva não tem seu foco exclusivo nos discentes, mas em 
todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Aliás, para 
os discentes serem efetivamente incluídos, faz-se necessário incluir 
também todos os outros interlocutores.

Sob esse ponto de vista, a escola deve ser concebida como espaço 
fundante do diálogo entre sujeitos heterogêneos, no qual não se busca a 
homogeneização dos indivíduos; pelo contrário, busca-se, na diferença, 
a alavanca que propulsa os diversos saberes.

A escola é um dos espaços privilegiados de ocorrência da prática 
educativa e, nesse sentido, deve oferecer aos indivíduos a segurança 
necessária para que as diferenças sejam pensadas não como desvan-
tagem e sim como benefício para tal prática. Sabe-se, contudo, que a 
escola não é uma instituição hermética, estabelecendo trocas com a 
sociedade em que se insere, da qual, inclusive, se torna parte.

 À sociedade contemporânea não interessam as diferenças, pois 
ela se organiza sob a ótica predominante do capitalismo do século XIX 
e XX, um modo de produção que busca na homogeneização de seus 
processos a chave para o ganho de eficiência e produtividade. Essa 
homogeneização, tão necessária para mover as indústrias do século 
passado, ainda hoje é fundamental para manter a submissão do traba-
lhador ao capital. Foi assim que a tão sonhada especialização de Fayol 
e Taylor se transformou em aversão às diferenças.

Essa aversão ganha contornos cruéis quando se refere aos profis-
sionais e trabalhadores docentes cuja maioria não está preparada para 
lidar com o diverso, o diferente, atuando quase que involuntariamente 
como um agente do status quo, por vezes, aprofundando as diferen-
ças. Além disso, as escolas gerenciadas como fábricas do século XIX   
buscam a padronização desses educadores e dos processos de apren-
dizagem, movimento que teoricamente lhes renderia eficiência, mas 
que na prática tolhe a característica principal dessas instituições de 
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ensino, fomentar a criatividade e a diversidade de saberes. E é nessa 
escola, por Paulo Freire denominada bancária, que se aprofundam os 
abismos entre os diferentes.

Por sua vez, o discente inserido nessa realidade complexa, homo-
gênea, avessa ao diferente, tido como feio e errado, tenta de todas as 
formas se equiparar aos demais e, caso não consiga, acaba por ter 
dificuldades em seus processos de construção cognitiva e pedagógica, 
acaba ele próprio por se tornar um agente dessa realidade. 

Não se deve, então, confundir inclusão com normalização, padro-
nização e homogeneização. Em uma educação realmente inclusiva, 
todas as diferenças, as singularidades dos interlocutores devem ser 
respeitadas e, para tanto, faz-se necessário repensar a sociedade e 
a escola. Em uma escola plural, os tempos não são os mesmos para 
os agentes diversos da prática educativa, na família e na escola; a 
individualidade deve ser aceita e incentivada; os múltiplos saberes 
devem ser vistos como complementares; as Ciências Sociais, as Ciências 
Exatas, a Arte, e a Linguagem devem ser entendidas como dimensões 
complementares e não excludentes. Nessa nova escola, o respeito à 
diferença deve pautar os projetos pedagógicos, que devem incluir a 
família e a sociedade no processo de ensino e aprendizagem, bem 
como os saberes técnicos que o mercado de trabalho exige devem ser 
mesclados com os saberes sociais e artísticos.

Nessa lógica construtivista, o professor não é mais o detentor dos 
saberes; ele é mestre e aprendiz e deve, portanto, ser responsável 
por apontar caminhos ao discente e acompanhá-lo nas escolhas deste 
último, definidas por ambos. Um contrato pedagógico que não deve 
ser algo fixo e imutável; antes, deve ser modificado passível tantas e 
quantas vezes forem necessárias.

Nos textos constantes desta publicação, focalizam-se e valori-
zam-se as diferenças no contexto do ensino das Ciências Naturais, 
proporcionando-se ao leitor importantes e significativas experiências 
e análises. A prática de uma educação inclusiva é caminho sem volta, 
é como sair da caverna. 

O conhecimento humano é o desabrochar da humanidade, o soma-
tório de descobertas metaforicamente ilustradas, em seu início, pelo 
ímpeto curioso e insistente que levou o homem para fora da caverna. 
Seu valor está intrinsicamente relacionado a sua dimensão universal, 
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ao conhecimento das coisas do universo, da vida, da natureza e, por 
conseguinte, ao entendimento de que as relações são vitais para todos 
continuarem a perceber e experimentar novas realidades, que as 
cavernas não lhes permitem perceber. 

Nesta obra, apresentam-se iniciativas que navegam por trajetos 
propostos para possibilitar essas saídas, conducentes a descobertas 
que ainda não se sabe se existem, nisso residindo a sua importância. 

Janaína Sarah Pedrotti 
Profa. Dra. na Faculdade de Comunicação e Arte/UFMT

10 



Produtos educacionais inclusivos: 
contribuições do curso Diversidade 
e Educação Inclusiva no Contexto 

das Ciências Naturais

Edna Lopes Hardoim 
Débora E. Pedrotti 

Rosina Djunko Miyazaki

O Objetivo de Desenvolvimento Sustententável 4 (ODS 4) (ORGA-
NIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) (2015), para 2030, traz-nos 
a necessidade de “[...] garantir uma educação inclusiva para todos 
e promover oportunidades de aprendizagem durável que seja de 
qualidade e equitativa.”. Com isso, reforça o que é garantido pela 
Constituição Brasileira (BRASIL,1988), que, em seu Artigo 205, dispõe: 
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”.  Entre as diretrizes 
dispostas no Plano Nacional de Educação (PNE), ou Lei n. 13.005/
ano (BRASIL, 2014), temos na referida meta, 4, a universalização do 
acesso à Educação “preferencialmente na rede regular de ensino com 
garantia de sistema educacional inclusivo”, entre outros, por meio 
de estratégias que visam viabilizar a acessibilidade das Pessoas com 
Deficiência (PcD). A isso se acresce o disposto na Lei n. 9.394 (BRASIL, 
2014), de 20 de dezembro de 1996,  que institui as diretrizes e bases 
da Educação Nacional, de forma a “4.8), garantir a oferta de educação 
inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de defi-
ciência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular 
e o atendimento educacional especializado [...]” 

De fato, tem-se percebido um avanço e uma maior preocupação 
com essa inclusão de PcD, de natureza quer sensorial, motora, quer 
cognitiva. Em relação a esse movimento, ressaltamos a necessidade 
de cautela para não cairmos no fashionismo, que já nasce com tempo 
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de duração definido e serve, antes de tudo, a interesses particulari-
zados. É preciso garantir, por meio de políticas de Estado, a equidade 
permanente da oferta e do acesso à aprendizagem nos diferentes ní-
veis de ensino, o que se dá por meio da preocupação e das discussões 
de temáticas específicas, da legislação e da promoção de diretrizes, 
programas e ações públicas de Estado, não apenas de Governo, com 
vistas à implementação de um sistema educacional inclusivo, como 
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. 

No Plano Nacional de Educação (PNE), além da sociedade, os três 
poderes – municipal, estadual e federal – são chamados a compartilhar 
a responsabilidade e as ações voltadas à universalização do atendimen-
to escolar à demanda manifestada pelas famílias e/ou pelas próprias 
pessoas portadoras de deficiência. Entretanto, a Tabela de Indicadores 
de Resultados do Plano Estadual de Educação, Mato Grosso (PEE-MT), 
elaborada e atualizada em 06 de novembro de 2018 pelo Núcleo de 
Gestão Estratégica para Resultados, da Secretaria de Estado de Educa-
ção, Esporte e Lazer, MT (MATO GROSSO, 2018), revela que o Estado 
não cumpriu a meta 14 do PEE, qual seja “Expandir o atendimento aos 
estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, atendendo a 100% (cem por cento) 
da demanda até 2015.”.

Formação docente

No exercício da docência, a ação do profissional da educação básica 
deve se constituir das dimensões técnicas, éticas e estéticas, a serem 
mediadas por competências e habilidades que envolvam o domínio e 
o manejo, por parte do docente, de conteúdos e métodos, as diversas 
linguagens, didáticas, tecnologias e inovações, que contribuam para 
ampliar sua visão e sua atuação em sala de aula (BRASIL, 2015). Es-
ses constructos e atributos estão relacionados tanto com a formação 
inicial quanto com a formação continuada realizadas em espaços de 
preparação e desenvolvimento de profissionais para o desempenho da 
função docente, de produção e difusão de conhecimentos de sua área 
específica e de formação integral dos alunos, estabelecendo-se como 
um processo dinâmico e complexo direcionado a um ensino e uma 
aprendizagem que frutifiquem em uma Educação de qualidade e justa.
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Em uma sala de aula diversa e inclusiva, o professor deve ter múl-
tiplos olhares sobre as atividades a serem realizadas envolvendo os 
vários grupos com evidentes diferenças, e essa constatação nos leva 
a refletir sobre as ambiguidades de nossos discursos e práticas, que 
deveriam ser pautados no desenvolvimento dos alunos implicado na 
educação, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais 
ou cognitivas.

Nesse contexto, deixando para trás um modelo de educação 
transmissor e homogêneo, aproximamo-nos de uma abordagem mais 
relacional entre professores-cursistas, tutores e professores formado-
res, trazendo para discussão e, consequentemente, para o processo 
formativo, aspectos culturais e contextuais a serviço de uma sociedade 
mais diversa, que se pretende respeitosa, tolerante e empática por 
meio da inclusão social. 

Nós, as autoras deste artigo, tivemos a coragem de desafiar o es-
tado atual das escolas que buscam ser inclusivas e lançamo-nos ao 
sonho de conduzir os professores-cursistas a olhar, com outros olhos 
e a partir de outras perspectivas, a realidade presente e a necessária. 
É um desafio para todos os docentes lidar com a diversidade huma-
na. Em face disso, questionamos: quais dificuldades enfrentam para 
atuar numa sala de aula rica em alunos dessemelhantes, muitas vezes 
superlotada, e sem as devidas competências e habilidades para lidar 
com algum tipo de deficiência? Quais desafios encaram para ensinar 
alunos com surdez e cegueira, por exemplo? Quais conhecimentos 
precisam ter para trabalhar com eles? Muitas variações metodológi-
cas são possíveis. Por isso, além do investimento em bons conteúdos, 
precisamos auxiliá-los no desenvolvimento da consciência de que é 
relevante aprimorar os procedimentos usados em sala de aula para 
educar, sobretudo quando se trata de alunos que precisam de atenção 
redobrada, como aqueles focalizados no curso: baixa visão, cegos, com 
deficiência auditiva e surdos.

Igualmente relevante é a forma de trazer a temática envolvendo 
alunos com deficiência na formação continuada de professores, pois, 
se não encontrarmos meios de lidar com a educação deles em salas de 
aula inclusivas, será grande a possibilidade de não aprenderem os con-
teúdos de maneira eficaz. É por isso que ensinar esses alunos tem sido 
um desafio para os educadores. Por outro lado, não podemos perder 
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de vista que a motivação é um dos principais aspectos intervenientes 
no processo de aprendizagem, seja dos alunos PcD seja daqueles ditos 
“normais”. O professor saiba gerenciar essas atividades, envolvendo-
-os, negociando com eles as melhores formas de realizar o projeto, 
valorizando cada etapa e colaborando na melhoria da qualidade da 
educação brasileira.

O curso Diversidade e Educação Inclusiva  
no contexto das Ciências Naturais

O curso Diversidade e Educação Inclusiva no contexto das Ciências 
Naturais foi oferecido pelo Instituto de Biociências da Universidade 
Federal de Mato Grosso (IB/UFMT), via Secretaria de Tecnologia Educa-
cional (SETEC/UFMT), e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, via 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (UAB/
CAPES), no período de julho de 2017 a dezembro de 2018. 

O objetivo geral traçado para a especialização foi contribuir com 
a promoção da inclusão de deficientes visuais e auditivos na comuni-
dade escolar e extraescolar, por meio de discussões e reflexões sobre 
a educação científica, embasadas na Educação e na diversidade e 
constituindo fator de desenvolvimento de habilidades para o exercício 
pleno da cidadania, além de estímulo ao desenvolvimento de atividades 
que possibilitem a integração comunidade-universidade- escolas no 
processo de educação inclusiva.

Foram definidos como objetivos específicos:

Fomentar a pesquisa na área de Educação Inclusiva 
e  Ensino de Ciências Naturais; Avaliar recursos e ma-
teriais didáticos empregados por professores; da rede 
pública de ensino, partindo da ideia de que há uma es-
treita relação entre a concepção que se tem de ciência, 
sua produção, validação nas comunidades científicas 
e de usuários e as práticas pedagógicas desenvolvidas 
nos processos inclusivos de ensino e aprendizagem; 
Facilitar a promoção da inclusão de deficientes visuais 
e auditivos da comunidade escolar, e extra-escolar, 
nas discussões e reflexões sobre a educação científica 
tendo como base a Educação Básica interdisciplinar; 
[...]. (Projeto Político Pedagógico do Curso, 2017).
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Uma das metas citadas nesse excerto, aliás, a terceira delas, “Fa-
cilitar a promoção da inclusão de deficientes visuais e auditivos da 
comunidade escolar, e extraescolar, nas discussões e reflexões sobre 
a educação científica tendo como base a Educação Básica interdisci-
plinar; [...]”, foi cumprida nas diferentes disciplinas. É importante evi-
denciar que havia um cursista com deficiência visual, e todo o material 
didático (fascículos pedagógicos digitais produzidos especialmente 
para o curso) foi liberado em áudio para atender essa especificidade. 
Ressalta-se também que as organizadoras do curso tiveram o cuidado 
de disponibilizar para os participantes os vídeos de apresentação de 
cada módulo e as videoaulas com legendas, adaptando-se o tempo de 
apresentação ao ritmo de leitura de alunos surdos.

A segunda meta, avaliar os recursos e materiais didáticos empre-
gados por professores da rede pública de ensino, bem como as práti-
cas pedagógicas desenvolvidas nos processos inclusivos de ensino e 
aprendizagem, foi realçada e contemplada nas disciplinas do segundo 
semestre do curso, as quais convergiram para as particularidades da 
área biológica e constaram do trabalho de conclusão de curso (TCC).

Os quadros 1 e 2, a seguir, apresentam as componentes curricula-
res, os períodos de oferta e a carga horária de cada uma delas:

Módulo

1º período

 Os Espaços Virtuais de Aprendizagem
Política Nacional de Educação Inclusiva
Diversidade III – Necessidades Educacionais Especiais do Cego
Diversidade II – Necessidade Educacionais Especiais do Surdo
Diversidade I – Etnociências e Ed. Inclusiva
1º Repercurso

2º período

Pesquisa Científica I
Diversidade IV – Estratégias Pedagógicas Botânicas
Diversidade VI – Estratégias Pedagógicas Zoológicas
Diversidade V – Estratégias Pedagógicas Microbiológicas
Diversidade VII – Estratégias Pedagógicas Interdisciplinar 
Inclusivas

3º período

Pesquisa Científica II
2º Repercurso
Produção de monografias
3º Repercurso
Defesas – Bancas
Recuperação final
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Quadro 1 - Módulos ofertados em 2017 e 2018, com seus respectivos períodos 
de permanência no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/Plataforma Moodle 

Fonte: Projeto pedagógico (2017)

Nome da disciplina Tipo Categoria
Carga 

horária

Os Espaços Virtuais de Aprendizagem Obrigatória
Disciplina 

convencional
45h

Política Nacional de Educação 
Inclusiva

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade III – Necessidades 
Educacionais Especiais do Cego

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade II – Necessidade 
Educacionais Especiais do Surdo

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade I – Etnociências e Ed. 
Inclusiva

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Pesquisa Científica I Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade VI - Estratégias 
Pedagógicas Microbiológicas

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade IV - Estratégias 
Pedagógicas Botânicas

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade V - Estratégias 
Pedagógicas Zoológicas

Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Diversidade VII - Estratégias 
Pedagógicas Interdisciplinar 
Inclusivas

Obrigatória
Disciplina 

convencional
45h

Pesquisa Científica II Obrigatória
Disciplina 

convencional
30h

Produção de Monografia Obrigatória
Disciplina 

convencional
90h

Avaliação dos Trabalhos Individuais 
de Conclusão de Curso pela Banca em 
cada Polo

Obrigatória
Disciplina 

convencional
Banca

Examinadora

Quadro 2 - Componentes curriculares. 

Fonte: Projeto pedagógico (2017)

Assim se apresentaram as componentes curriculares do curso 
Diversidade e Educação Inclusiva no Contexto das Ciências Naturais 
– modalidade de Ensino a Distância (EAD).

A aula inaugural foi realizada em 26/05/2017, em regime presen-
cial, em cada um dos polos, pelos quais professores formadores e as 
coordenações geral e adjunta do curso se distribuíram apresentando 
vídeos de boas vindas da parte da magnífica reitora da UFMT, do 
coordenador da UAB e da coordenadora do curso de especialização. 
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Os representantes do curso (integrantes das coordenações geral 
e adjunta professores formadores) entregaram a cada cursista uma 
pasta contendo, além de bloco, caneta e pen drive, uma carta de boas-
-vindas do diretor do IB. Nesse momento inicial, ainda aconteceu a 
formação dos cursistas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
proporcionada por técnicos da Setec.

Posteriormente, os tutores selecionados passaram à apresentação, 
igualmente presencial, dos coordenadores dos outros (?) cursos lato 
sensu EAD que também (?) estavam iniciando. Ainda marcaram pre-
sença a Coordenação de Programas e Projetos Pedagógicos e da Coorde-
nação de Tutoria da Pós-Graduação SETEC/UFMT a secretária do curso 
Diversidade e Educação Inclusiva no Contexto das Ciências Naturais 
e a Profa. Rosana dos Anjos Abutakka, formadora do Módulo I, “Os 
Espaços de Aprendizagens Virtuais”. Dadas as boas vindas passou-se 
à palestra “Convergência de modalidades educacionais: presencial, 
aberta e a distância”, proferida pela Profa. Dra. Katia Morosov Alonso, 
do Núcleo de Educação a Distância da UFMT. Os tutores participaram, 
ademais, do Curso de Aperfeiçoamento dos Tutores, pós-graduação 
EaD, propiciado pela Setec. 

Aconteceu formação específica sobre os módulos I e II, realizada 
pelas respectivas professoras formadoras e conteudistas, coordenação 
geral do curso. Nesse momento, além de terem sido apresentados os 
principais conceitos trabalhados em cada módulo, foram enfatizadas 
as atividades que os cursistas teriam que realizar nos guia de estudos. 
Discutiu-se bastante sobre o que se esperava dos cursistas em termos 
de formação de conceitos e de aprendizagem, de forma a facilitar o 
apoio do tutor presencial em cada polo.

O Módulo I, “Os Espaços de Aprendizagem Virtuais”, foi disponibi-
lizado no AVA para os tutores em 25/07/2017 e, para os cursistas, três 
dias depois, pontualmente no dia 28. Com isso, deu-se início à jornada 
de estudos no curso de especialização Diversidade e Educação Inclusiva 
no Contexto das Ciências Naturais. A disciplina trouxe para o centro de 
discussão as Tecnologias da Informação e Comunicação, as Tecnologias 
na Educação e, de maneira mais específica, os Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem e os métodos de estudo em plataformas virtuais. Cabe 
ressaltar que no projeto pedagógico original havia previsto dispo-
nibilizar essa disciplina no final do curso, mas o colegiado resolveu 
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solicitar à Congregação do Instituto de Biociências e à coordenação da 
UAB autorização para alterar o período de oferta, por entender que 
a matéria, na ementa proposta, deveria preceder todas as demais, 
já que propiciava o preparo a cursistas que não tinham experiência 
com ambiente virtual e EaD. Os trâmites burocráticos dessa mudança 
foram, talvez, a principal causa de postergação do início do módulo.

O módulo, com carga horária de 45 horas, teve duração de 30 dias e 
constituiu o espaço de consecução dos objetivos previamente traçados, 
propiciar reflexões sobre o uso de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação em contextos educativos e nos processos de aprendiza-
gem. Como metodologias eleitas para o seu desenvolvimento, tivemos 
a leitura integral do fascículo; a realização das atividades constantes 
do guia de estudos e a postagem no AVA; discussões/tira-dúvidas com 
o/a tutor/a e a professora formadora; e exploração de conteúdos com-
plementares sob a forma de textos e vídeos.

O Módulo II, “Políticas Nacional e Estadual de Educação Inclusi-
va”, segundo momento do curso, teve todo o seu desenvolvimento 
norteado pelo princípio proposto e aprovado pela Capes. A proposta 
da disciplina, totalmente original, suscitou constantemente problema-
tizações que conduziram os cursistas a reflexões críticas desafiadoras, 
bem como oportunizam a eles a realizaçãode entrevistas e estudos 
de campo e teóricos, aproximando, portanto, ensino e investigação. 
foram apresentadas as principais políticas internacionais, nacionais e 
estaduais a ela referentes, incluindo marcos históricos e legais orien-
tativos. As discussões perpassaram a necessária e complexa reforma 
do pensamento dos profissionais da Educação e a exigência de os es-
tudantes desenvolverem competências para o século 21 envolvendo a 
comunicação, a colaboração, a criatividade e a criticidade. Com isso, 
tornou-se evidente que uma escola empreendedora inova ao empregar 
ações pedagógicas emancipatórias. De fato, é preciso que as escolas 
inclusivas considerem a diferença como um desafio e uma oportunida-
de para a criação de novas situações de aprendizagem. A outra parte 
do módulo serviu à exploração da multissensorialidade das Ciências 
Naturais, campo de indiscutível importância no processo de constru-
ção do conhecimento científico por pode ser compreendido a partir 
das múltiplas percepções. Ensinar Ciências Naturais deve permitir a 
construção de um conhecimento científico de forma crítica, reflexiva 
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e autônoma, de modo que esse conhecimento tenha significado para 
o/a estudante e propicie a criação de uma cultura científica.

O Módulo III, “Necessidades educacionais do cego e de pessoas 
com baixa visão” foi realizado com o objetivo principal de propiciar 
a reflexão coletiva sobre o papel das Ciências e da Educação Científica 
Inclusiva, sensibilizando educadores sobre o seu papel no contexto 
das Ciências Naturais. A partir de reflexões acerca do significado de 
Ciências – por que ensinar Ciências? Como se aprende Ciências? Para 
quem ensinar Ciências?, abordou-se a Educação Científica Inclusiva, 
que responde à necessidade de os educadores preparem seus estudan-
tes cegos e videntes para a compreensão dos fenômenos naturais e 
dos impactos positivos e negativos da Ciência e Tecnologia, bem como 
para saberem analisar criticamente e intervir sobre ela. A partir da 
leitura do fascículo, foi possível refletir sobre cognição, aprendizagem 
e memória com vistas à atuação do educador nas transformações neu-
robiológicas cerebrais que levam à aprendizagem. Os cursistas foram 
convidados a apresentar e refletir sobre uma situação do cotidiano, 
no contexto das Ciências Naturais, e discutir os diferentes tipos de 
memória demandados por ela, considerando que o acervo de nossas 
memórias nos faz ser quem somos. Então, a partir do conceito de 
multissensorialidade, puderam analisar, em uma situação real de uma 
escola espanhola, como as Pessoas com Deficiência aprenderem dentro 
de seus limites, e como um professor deve explorar as possibilidades 
de cada uma delas.

O Módulo IV, “Necessidades educacionais do surdo” foi imple-
mentado tendo-se por objetivos a reflexão sobre o uso de tecnologias 
educacionais inclusivas para a pesquisa e a produção de material 
didático a partir de discussões quanto ao emprego de algumas me-
todologias para a superação de dificuldades relativas à mediação da 
aprendizagem de PcD e, mais especificamente, da pessoa surda ou 
deficiente auditivo. É importante refletirmos sobre a aprendizagem 
do surdo e do ouvinte em um mesmo ambiente, no qual um carece de 
estratégias não auditivas. Nesse contexto, com o auxílio do fascículo, 
foram abordados a inclusão e o bilinguismo, preconceitos e termos 
empregados equivocadamente para se referir à pessoa surda, a isso se 
somando as várias possibilidades pedagógicas inclusivas para o aluno 
surdo no contexto das Ciências Naturais.
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Assim, a partir dos objetivos estabelecidos, os docentes conteudis-
tas exploraram estas temáticas: as causas da surdez; terminologias 
relacionadas à pessoa com surdez; múltiplas deficiências na surdez 
com foco na surdo-cegueira; legislação na área de Libras; Inclusão e 
bilinguismo; possibilidades pedagógicas para o aluno surdo no con-
texto das Ciências Naturais.

Como recursos pedagógicos foram empregados: o fascículo peda-
gógico digital e o guia de estudos; sites, vídeos e filmes de procedência 
segura; leituras complementares indicadas; e o AVA e suas interfaces.

O Módulo V, “Diversidade I – Etnociências e Educação Inclusiva” 
teve sua consecução pautada pelo propósito de ressaltar a importância 
dos saberes construídos pela comunidade que circundam as unidades 
escolares, bem como de orientar o cursista a introduzir o conhecimento 
tradicional como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem 
e estimular o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os 
diversos profissionais que atuam no processo de inclusão educacional 
e a comunidade. Foram discutidos os Conhecimentos Tradicionais 
(CT), que, segundo Diegues (2000 apud PEDROTTI-MANSILLA et al., 
2017, p. 3), tratam “[...] do saber e do saber fazer a respeito do mundo 
natural e sobre o natural, gerados no âmbito da sociedade não urbana 
e transmitidos oralmente de geração em geração.”

No âmbito desses conhecimentos,

Os professores conteudistas partem do princípio de que 
o etnoconhecimento é essencial para a inclusão, porque 
“as políticas públicas asseguraram o direito à educação 
também das pessoas com deficiência, estudantes dos  
variados extratos socioeconômicos e étnicos que sem 
dúvida, promoveu uma mudança no perfil dos estu-

dantes brasileiros. (PEDROTTI-MANSILLA et al., 2017)

O fascículo produzido para o módulo trouxe como conteúdo as 
Etnociências, a Inclusão e o etnoconhecimento; e os Conhecimentos Tra-
dicionais e o diálogo com os conhecimentos científicos e com a Flora e a 
Fauna. Como métodos e recursos pedagógicos, adotou: leitura do AVA; 
discussões/tira-dúvidas com o/a tutor/a e o/a professor/a formador/a em 
regimes presencial e virtual; exploração de leituras complementares 
indicadas; apreciação de vídeos, filmes e músicas indicados.

20 



O Módulo VI, “Pesquisa Científica I”, que começou no mês de 
fevereiro, tiveram início as orientações para o desenvolvimento da 
pesquisa que culminaria com a produção de material pedagógico inclu-
sivo e a elaboração do TCC. Três docentes formadores se debruçaram 
sobre essa etapa, auxiliados pelos tutores presenciais, orientando na 
plataforma, acompanhando o desenvolvimento das atividades. Os 
cursistas foram solicitados a redigir um projeto hipotético como forma 
de verificação da aprendizagem.

O Módulo VII, “Diversidade IV - Estratégias Pedagógicas Botâni-
cas”, ofertado no mês de março, apresentou aos cursistas conteúdos 
mais específicos das Ciências Naturais, colocando em foco o ensino 
de Botânica na perspectiva da Educação Inclusiva, em consonância 
com os objetivos do curso e tema do currículo do ensino fundamental 
se constitui em espaço de promoção da interdisciplinaridade para 
explicar os diversos fenômenos que ocorrem na natureza e despertar 
a curiosidade, o interesse e a motivação dos alunos para o estudo. O 
módulo explorou a possibilidade de desenvolvimento do ensino por 
meio da pesquisa, quando o professor se posiciona como mediador e 
os alunos protagonizam o processo pedagógico, trabalhando elementos 
constituintes da pesquisa, como a observação, o registro, o diálogo com 
os autores e sujeitos da pesquisa; vivenciando processos; construindo 
conhecimentos. O módulo foi conduzido com o propósito de levar os 
cursistas a construírem instrumentos de ensino pertinentes à Botâni-
ca no contexto inclusivo, tendo como base o método científico. Como 
recursos pedagógicos lançou-se mão do fascículo pedagógico digital, 
original e do guia de estudos; de sites, vídeos e filmes de procedência se-
gura; de leituras complementares indicadas; e do AVA e suas interfaces.

O Módulo VIII, “Diversidade VI - Estratégias Pedagógicas Zoológi-
cas”, foi ofertado no período de 24/03/2018 a 28/04 do mesmo ano e 
proporcionou aos cursistas atividades que os motivaram e encorajaram 
a aprenderum pouco mais sobre animais, a partir do que se conhece 
por problematização, um método ativo de aprendizagem mediante 
o qual o aluno pode ser instrumentalizado na escola e estimulado a 
resolver problemas lançando mão do conhecimento já produzido. Esse 
método científico pode ser auxiliar no processo de emancipação do 
aluno, ajudando-o a enfrentar e superar desafios, além de contribuir 
com a cultura social ao estabelecer uma ponte entre o saber e o fazer 
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cotidiano. Problematizar permitiu ao cursista argumentar e compreen-
der como o conhecimento científico é construído e, a partir da cultura 
científica escolar, relacionar os fenômenos e aspectos observados em 
um jardim de seu município, a isso se somando a oportunidade que 
lhe foi dada de entrar em contato com as teorias que os explicam.

O Módulo IX, “Diversidade V - Estratégias Pedagógicas Microbioló-
gicas”, realizado entre 29/04/2018 e 22/05 do mesmo ano, propôs situa-
ções pedagógicas acessíveis a todos os cursistas, as quais os levassem a 
perceber os organismos micrométricos empregando métodos ativos e 
inclusivos. Os recursos pedagógicos utilizados foram o fascículo peda-
gógico e o guia de estudos, ambos disponibilizados no AVA; sites, vídeos 
e filmes de procedência segura; leituras complementares indicadas; o 
AVA e suas interfaces. Discutiu-se sobre a competência do professor 
para conhecer o que precisa ser aprendido, como é aprendido e as 
maneiras mais eficazes de apresentar o conteúdo específico e seus 
conceitos relativos. Para tanto, os cursistas foram instigados a fazer lei-
turas no âmbito da neuroeducação, a fim de compreenderem como se 
dão as sensações, as percepções. É preciso que o professor tenha claro 
que a práxis pedagógica deve ser intencionalmente transformadora e 
que é o aluno que deve construir o seu conhecimento, refletir sobre as 
questões levantadas. Em um cenário educacional, as atividades peda-
gógicas requerem uma aplicação sensível e uma avaliação contínua 
e diversificada. Todo esse processo faz parte da educação científica! 
Um(a) professor(a) que pretende dar concretude aos microrganismos, 
que não são vistos facilmente, precisa lançar mão de outros sentidos.

O Módulo “Diversidade VII - Estratégias Pedagógicas Interdiscipli-
nar Inclusivas”, aconteceu no período de 26/05/2018 a 22/06 do mesmo 
ano, tendo por preocupação central formar cidadãos capazes de utili-
zar os conhecimentos científicos para tomar decisões éticas em seu coti-
diano. As discussões remeteram a reflexões sobre as principais funções 
da formação do indivíduo cientificamente alfabetizado, capaz não só 
de identificar o vocabulário da ciência, mas também de compreender 
conceitos e utilizá-los no enfrentamento de desafios e nas reflexões 
sobre seu cotidiano. Nesse contexto, estudou-se a concepção de ensino 
que engloba os construtos da interdisciplinaridade e da resolução de 
problemas, constitutivas de abordagens que podem criar condições 
para a alfabetização científica, com a pretensão de promover intercâm-
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bios teóricos entre as ciências. Assim, foram trabalhados: conceitos de 
alfabetização científica e as implicações suas definições basilares nos 
objetivos educacionais e nas escolhas pedagógicas; algumas definições 
e estratégias metodológicas dos constructos interdisciplinaridade e 
resolução de problemas; e a importância do ensino de Ciências sensível 
à diversidade cultural e à Educação Inclusiva.

O módulo “Pesquisa Científica II”, o último, foi ofertado entre 
23/06/2018 e 13/07 do mesmo ano. Por ocasião do seu desenvolvimento, 
os cursistas entraram em contato e em processo de formação sobre 
normativas bibliográficas, a fim de padronizar a estrutura dos TCC (sob 
a forma de artigo científico) produzidos no âmbito do curso.

Com base no que estabelece a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), órgão fundador e representativo da International 
Standard Organization (ISO) no Brasil, o guia elaborado pelos conteu-
distas, serviu aos cursistas como instrumento facilitador da realização 
da tarefa acadêmica de produção de um trabalho científico, a ele re-
correndo para dirimir suas dúvidas e se apoiar quanto à estruturação 
e organização dos textos, valorizando os resultados e a qualidade do 
trabalho de pesquisa realizado. No guia, a descrição do desenvolvi-
mento de um material educacional inclusivo, sua implementação e 
sua avaliação em uma situação de ensino.

Enfim, abordar a realidade e as vivências sociais e culturais dos 
estudantes é inserir as Ciências Naturais no seu cotidiano, é mostrar a 
eles a fluidez da ciência, que não é estática, instituindo em sala de aula 
diálogos entre o saber científico constituído e os contextos vivenciados 
pelos s. Esse Módulo encerrou o segundo semestre.

O módulo “Produção das monografias”, desenvolvido entre 
02/07/2018 e 02/10do mesmo ano, constou de pesquisas diferenciadas 
a serem realizadas em escolas Inclusivas da Educação Básica, lugar da 
vivência de aprendizes com alguma das deficiências focalizadas nos 
estudos, tendo esse objeto suscitado ressignificação devido às carac-
terísticas do Curso. Tratou-se, pois, de uma matéria cuja importância 
e relevância podem ter sido ainda mais significativas em razão da 
escassez de pesquisas e materiais na área, principalmente no estado 
de Mato Grosso. Foram aceitos como materiais educacionais inclusi-
vos os processos ou produtos que, fundamentados em referenciais 
teóricos sobre ensino e aprendizagem, avaliação e construção do 
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conhecimento, se constituíssem em inovações didáticas passíveis de 
ser utilizadas por outros profissionais, por exemplo: guias didáticos, 
sequências didáticas, jogos, aplicativos, entre outros.

Obstáculos e providências 

Ao longo do desenvolvimento do curso, foram constatadas poucas 
intercorrências todas referentes ao sistema operacional do AVA, que 
eventualmente saía do ar fossem para manutenção da rede, ou outra 
causa qualquer, sempre por alguma razão alheia aos cursistas, tutores, 
formadores ou à coordenação. Em face dessa ocorrência, adiava-se o 
início do módulo previsto para o período e estendia-se o prazo para a 
entrega das atividades e/ou avaliação dos cursistas. Ressalta-se que, 
como a manutenção da rede invariavelmente acontecia em finais de 
semana, quando o cursista EAD normalmente tinham mais tempo para 
se dedicar ao curso, por vezes a saída encontrada foi realizar formação 
ou reuniões com o corpo de tutores, os formadores e a coordenação 
via videoconferência. Também houve problema de acesso à Internet 
em um ou outro polo devido a intempérie, na maioria das vezes.

Diálogos pertinentes

O curso teve início em julho de 2017, após a seleção de cursistas 
e tutores por meio de editais específicos, tendo sido disponibilizadas 
270 vagas para atendimento a demandas anteriormente apresentadas 
e conformadas ao que determina a legislação:

a. demanda 1: Demanda Interna – Profissionais da rede pública de 
educação em efetivo exercício (municipal, estadual ou federal) 
(45%);

b. demanda 2: Demanda Social (ampla concorrência) (45%);

c. demanda 3: Servidores do quadro permanente da UFMT (5%);

d. demanda 4: Comunidade de baixa renda (5%).

Das vagas ofertadas, 167 foram preenchidas e distribuídas entre 8 
polos de acordo com as escolhas dos candidatos selecionados. Alguns 
deles, porém, já eram matriculados em outra instituição pública fe-
deral de ensino, cujos cursos haviam iniciado em período anterior ao 
do nosso, e precisaram escolher entre um e outro. Dentre os que pre-
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feriram dar continuidade ao curso no qual era mais antigo, a maioria 
permaneceu no polo de Primavera. 

Iniciado o curso e após forte demanda apresentada pelo polo de 
Cuiabá, lançamos um edital de seleção de cursistas para a região, por 
ocasião do qual 46 profissionais foram selecionados, totalizando, a 
partir de então, 213 alunos. Entre os cursistas dos diferentes polos, 
havia alguns que não eram da área da Educação e que, pelo regime 
de seleção, em atendimento à legislação, foram inseridos no grupo de 
demanda social (45% das vagas). 

Como estratégia de motivação dos cursistas inativos e/ou daque-
les que não obtiveram média/módulo igual a sete, o AVA foi reaberto 
com o intuito de possibilitar a recuperação daqueles que não haviam 
alcançado a média em alguns módulos ou a refacção do percurso por 
aqueles que haviam perdido algum. Foram ofertadas quatro etapas 
de repercurso: (a primeira, de 10/12/2017 a 30/01/2018; a segunda, 
de 14/07/2018 a 31/08/2018; rerepercurso- a terceira, de 03/09/2018 a 
30/09/2018, esta visando o resgate de cursistas evadidos e e de alguns 
ativos que não haviam atingido a média em cada um dos módulos; e a 
quarta, ou repercurso da Recuperação final, de 03/12/2018 a 09/12/2018, 
após a defesa TCC. Essas etapas permitiram que 97 cursistas (Quadro 
3) refizessem o seu percurso. O curso, finalizado em janeiro de 2019, 
foi concluído por 59,16% dos cursistas, índice compatível com o indi-
cativo da média nacional de conclusão de cursos EAD. 

Polo Quantidade de cursistas

Cuiabá, turma 1 16

Cuiabá, turma 2 6

Diamantino/Pontes e Lacerda 5

Guarantã do Norte 13

Nova Xavantina/Ribeirão Cascalheira 18

Pedra Preta/Alto Araguaia 14

Primavera do Leste 25

Total 97

Quadro 3 – Número de cursistas, por polo, de um ou vários repercursos  

Fonte: Secretaria do Curso Instituto de Biociências

Diversos foram os argumentos dos cursistas para justificar essa 
evasão tendo sido o mais frequente a incompatibilidade do horário de 
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trabalho com as demandas do curso, como leituras dos fascículos; aná-
lises de filmes e vídeos; atividades de campo e práticas laboratoriais; e 
visitas técnicas às escolas na região de cada polo para o diagnóstico dos 
problemas enfrentados pelos docentes em exercício e a familiarização 
com um ambiente inclusivo ou que se propunha a tal.

Apesar da convicção dos professores conteudistas quanto à ne-
cessidade de elaborarem um material pouco menos volumoso do 
que os dos primeiros módulos, mas com o aprofundamento teórico 
necessário a uma formação dessa natureza, houve bastante resistência 
dos cursistas que não eram da área da Educação em desenvolver as 
atividades pedagógicas dos módulos. Eles alegavam desconhecimento 
pedagógico, ou dificuldade em encontrar o campo da prática docente 
para o qual foram solicitados a desenvolver as atividades. O colegiado 
de curso tentou atenuar a situação, aceitando, quando possível, que 
realizassem essas atividades em espaços não escolarizados nos quais 
houvesse Pessoas com Deficiência, como os próprios locais de trabalho. 
Alguns acharam essa uma boa solução enquanto outros acabaram 
desistindo do curso por não terem interesse na formação pedagógica. 
Houve quem tivesse optado pelo curso acreditando na possibilidade 
de aprender Libras, o que, porém, não constava em nosso Projeto 
Pedagógico. Um segundo fator crítico que contribuiu sobremaneira 
para a evasão no período próximo ao final do curso foi a necessidade 
de desenvolvimento de TCC. Muitos não haviam realizado pesquisa 
em seus cursos de formação inicial e, apesar da oferta das disciplinas 
de Pesquisa Científica I e II, sentiram muitas dificuldades em fazê-lo. 
Cabe ressaltar o papel relevante das tutorias presenciais, que, além de 
resgatarem alguns desistentes no terceiro repercurso, empenharam-se 
em auxiliar os cursistas na produção dos TCC.

Consideramos que todos os módulos (aqui entendidos como disci-
plinas) ministrados trouxeram no seu escopo a questão da inclusão dos 
estudantes na comunidade escolar e, sendo que em um deles, no qual 
se abordou o etnoconhecimento, os cursistas tiveram a oportunidade 
de experimentar a inclusão dos alunos no ambiente extraescolar.

Afirmamos que o curso atingiu seus objetivo ao ter contribuído 
para a promoção da inclusão de deficientes visuais e auditivos na co-
mum baseadas na Diversidade e a Educação Inclusiva, constituindo-se 
em fator de desenvolvimento de habilidades para o exercício pleno da 
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cidadania, bem como de estímulo ao desenvolvimento de atividades 
que possibilitassem a integração comunidade-universidade-escolas 
no processo educativo inclusivista.

O encerramento do curso foi coroado com o desenvolvimento de 
bons produtos educacionais (cerca de sessenta) que trarão grandes 
contribuições aos professores em atividade. Cursistas e tutores ava-
liaram-no positivamente, bem como apontaram situações a serem 
melhoradas em uma próxima oferta, conforme depoimentos expressos 
nos quadros de 4 a 7, a seguir:

01

“A experiência foi extremamente importante para minha atuação como 
docente, bem como para as relações com as pessoas e suas peculiaridades. 
A compreensão das dificuldades do outro e as superações em conjunto 
foram essenciais para meu crescimento pessoal e profissional. Com certeza 
gratificante e muito estimulante para a área docente. Além de proporcionar 
uma visão mais ampla quanto as necessidades especiais de aprendizado de 
cada ser humano em suas particularidades. Muito feliz e espero ter colaborado 
positivamente assim como para foi para mim.”

02

“A experiência na tutoria deste curso de especialização foi de grande 
importância, tanto pessoal como para a minha formação acadêmica e 
profissional, como educadora. Pude aprender valiosas e maravilhosas lições, 
como o encantamento em trabalhar e respeitar as diversidades e a inclusão em 
sala de aula, modificando o olhar docente para as deficiências e promovendo 
uma inclusão efetiva e com equidade, pensando sempre na responsabilidade 
em promover uma educação de qualidade e relações de ensino-aprendizagem 
comprometida com a construção do conhecimento significativo e positivo para 
o aluno no contexto das Ciências Naturais.”

03
“Desafio de conhecer uma área diferente da formação, porém tive a 
oportunidade de refletir e compreender sobre as dificuldades enfrentadas pelo 
docente referente a educação inclusiva.”

04
“Gratidão pela oportunidade de fazer parte desse processo de ensino-
aprendizagem.”

05

“Dúvidas dos discentes (quanto ao ambiente moodle, quanto ao conteúdo 
das disciplinas) e respectivas orientações. As dúvidas mais frequentes são 
decorrentes da pouca leitura do material disponível na plataforma, bem como 
atenção às datas de postagem de atividades. Orientações de organização de 
horário disponível para explorar a plataforma e manter um cronograma de 
estudo.”

06
“Um ótimo curso, que merecia ter mais práticas para auxiliar realmente quem 
está em sala de aula.”

Quadro 4 - Análise do curso por alguns tutores
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01 “Acesso à Escola, Liberação da Documentação Escola/SME.”

02 “A minha falta de tempo para me dedicar aos estudos”

03

“Trabalhar com a inclusão não é uma tarefa fácil, o que fora enfrentado na 
pesquisa de campo para a elaboração de nosso trabalho final, mas que ao 
longo do tempo fomos descobrindo o quanto se precisa desse profissional 
dentro da escola, pois as escola estão despreparadas para atender esses 
alunos, percebemos que é de suma importância o trabalho interdisciplinar de 
nossos colegas professores, para que esses nossos alunos se sinta incluídos no 
processo pedagógico e não deixado de lado dentro da sala de aula.”

04

“Além dessa falta de interesse desses professores, a família também foi um 
problema sentido por nós ao desenvolver esse trabalho, pois sua participação 
seria fundamental, o que em alguns casos sentimos a ausência das mesmas, 
matérias próprios para trabalhar com esses alunos bem como suas estruturas.”

05 “Legislação é importante, a primeira informação que deve ser disseminada”

06
“A falta de comprometimento e burocracia de algumas escolas, na reta final 
do curso foi bem difícil e tínhamos pouco tempo para finalizar. Apenas um 
responsável não quis que o filho participasse da pesquisa.”

07
“Vimos que muitos ainda acham que as crianças não são capazes e os 
protegem demais, acreditando que desta forma, há menos sofrimento. Na 
verdade estão praticando a exclusão.”

“A falta de recursos financeiros para confecção de um material inclusivo de 
melhor qualidade.”

“O uso da tecnologia através do EAD”

Quadro 5 - Análise dos cursistas quanto aos obstáculos enfrentados durante o curso

01 “Equipe como um todo, professores, coordenadores, assistentes.”

02 “O auxílio da tutoria e a facilidade de manusear a plataforma disposta”

03

“Contato com a cultura local sempre levando às disciplinas, por mais simples 
que pareça, o conhecimento da cultura é importante para a construção da 
identidade, principalmente para aqueles que por qualquer motivo sejam 
excluídos.”

04

“A especialização Diversidade e Educação Inclusiva no Contexto das Ciências 
Naturais; fora de grande avalia para minha vida acadêmica, bem como para 
a minha vida pessoal, pois através de toda dificuldade que se estabeleceu 
diante do processo, o grupo se manteve unido junto com os tutores que 
nos apoiando e nos encorajando a persistir; nos tornando mais sensíveis e 
podendo diagnosticar cada problema enfrentado pelos nossos alunos dentro 
do ambiente escolar e fora também, o que já tem dado fruto desse trabalho na 
escola onde atuo como professor.”

05
“Um dos pontos positivos foi o encorajamento de nossos tutores, o auxílio dos 
mesmos até mesmo em dias que estaria em desacordo, mas pelo fato do amor 
por educar, à interdisciplinaridade, haja vista que sou da área de humanas.”

06 “Auxílios de tutores, aulas presenciais, o TCC em dupla.”

Quadro 6 – Análise dos cursistas quanto aos aspectos gerais positivos do curso
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01 “Conhecimento a ser repassado.”

02
“O curso auxiliará em minha carreira e me fará crescer profissionalmente, 
principalmente financeiramente.”

03

“Uma perspectiva diferente sobre quem tem algum tipo de deficiência, 
um olhar mais observador e notei como a sociedade e governo não são 
inclusivos. Enquanto surgem produtos para determinados públicos, outros 
acabam sendo esquecidos. E também foi uma forma de criar, ver como 
transformar um conteúdo específico em diferentes formas de ensinar, que 
seja usado por todos. Como sempre há algo a aprender com o ser humano.”

04

“Hoje posso dizer que estou mais sensível aos mais pequenos problemas 
entorno de mim; tanto no ambiente escolar como dentro do ambiente 
familiar, buscando as mais variadas soluções, gostaria de deixar registrado 
meu agradecimento a todos que de forma direta e indiretamente 
contribuíram para que esse curso se concretizasse.”

05
“Uma nova experiência em que pude adquirir mais conhecimento de 
inclusão na Educação.”

06
“Sou muito grata ao curso. Fui contratada por uma escola que tem alunos 
PcD.”

07
“O curso me preparou para passar no mestrado que eu desejava, em 
inclusão.”

Quadro 7 – Análise dos cursistas quanto ao significado do curso para cada um

Reflexões do caminho

As metas traçadas para a realização do curso Diversidade e Edu-
cação Inclusiva no contexto das Ciências Naturais não foram 100% 
alcançadas em razão da evasão registrada, posto que o finalizamos 
com um aproveitamento de 59,16%. Porém, todas as disciplinas foram 
ofertadas dentro do cronograma, salvo duas delas, adiadas em uma 
semana devido ao sistema ter saído do ar para manutenção da rede. 
Foram envidados todos os esforços possíveis para que os cursistas re-
fizessem os percursos de algumas disciplinas, mesmo aquelas que não 
fossem ofertadas no semestre correspondente ao período do ano. Ao 
todo, 73 TCC foram defendidos pelos cursistas ativos, a grande maioria 
novembro de 2018. Houve quem defendesse, inclusive, via Skype, dada 
a distância de seu domicílio. Compuseram as bancas de avaliadores os 
professores orientadores selecionados em edital específico.

A intenção de divulgar neste e-book os produtos educacionais 
desenvolvidos pelos cursistas, com a coautoria dos orientadores, foi 
sobretudo contribuir com a formação dos professores da área das 
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Ciências Naturais de escolas inclusivas. Os trabalhos foram submetidos 
à avaliação de revisores ad hoc que compuseram o corpo de docentes 
orientadores/examinadores dos TCC e em cujos pareceres apontavam 
se o artigo deveria ser aceito, se deveria ser aceito com revisão ou se 
deveria ser aceito com ampla revisão. As produções apresentadas 
no corpo deste livro trazem relevante contribuição aos professores 
dos diversos estados mato-grossenses e especialmente às Pessoas 
com Deficiência visual e/ou auditiva, consubstanciando sugestões de 
ferramentas pedagógicas inclusivas que dão acessibilidade de forma 
equânime ao campo de saberes das Ciências Naturais.

Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Imprensa Oficial, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 20 jun. 
2019.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CP n. 2, de 9 
de junho de 2015. Brasília. CNE/CP, 2015.

BRASIL. Lei n. 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional 
de Educação-PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, 26 jun. 2014. Edição extra - Seção 1.

MATO GROSSO. Tabela de Indicadores de Resultados do Plano Es-
tadual de Educação (PEE)-MT. Cuiabá: GER/SEDUC-MT, 2018. Dispo-
nível em: http://www2.seduc.mt.gov.br/documents/8125245/9121200/
PEE+-+06.11.18%282%29.pdf/6824b935-59bf-824d-a68e-3fd349024b93. 
Acesso em: 10 maio 2019.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). The Millennium Deve-
lopment Goals Report. New York: United Nations, 2015.

PEDROTTI-MANSILLA, D. E.; FERREIRA, M. S. F. D.; GUARIM NETO, G. 
Diversidade I - Etnociências e Educação Inclusiva. Cuiabá: SETEC/
UFMT, 2017.

30 



Possibilidades no ensino  
de Botânica no contexto  
da Educação Inclusiva

Igor Rodrigo Lima Silva 
Wanessa Rodrigues de Oliveira Leão 

Chiara Maria S. Luciano Dias

Neste ensaio, apresenta-se uma experiência didática inscrita no 
campo da Botânica e realizada em áreas verdes ou no pátio da escola 
podendo ser desenvolvida com alunos com deficiência visual (baixa 
visão e cegueira) em seu ambiente escolar.

Trata-se de uma aula experimental, modalidade que, de acordo 
com Oliveira (2010) e Denczuk (2007), é atrativa por representar uma 
possibilidade de render diversas contribuições aos estudantes no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, dentre as quais: motivar e despertar a 
atenção; aprimorar a capacidade de trabalhar em grupo; promover a 
iniciativa individual e a tomada de decisão; estimular a criatividade; 
refinar a habilidade de observação e registro de informações; viabi-
lizar o exercício e a consequente aprendizagem de análise de dados 
e proposta de hipóteses para os fenômenos, bem como de entender 
conceitos científicos.

O assunto abordado envolve o atendimento educacional especia-
lizado em deficiência visual, contexto no qual a prática pedagógica 
não ocorre de forma satisfatória em face da carência de profissionais 
capacitados. A baixa visão diz respeito à percepção de pouca luz e da 
redução quase que total do campo visual, sendo indispensável, para a 
inclusão do aluno deficiente visual no âmbito educacional, a realização 
prévia de avaliação por médico especialista. Atualmente, o sistema de 
ensino público tem encampado uma luta incessante pela efetivação do 
processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva universal, tendo 
em vista atender todas as demandas desse segmento social para estar 
presente e participar das atividades escolares. Portanto, uma educação 
inclusiva busca tornar possível e acessível o ingresso e a permanência 
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bem-sucedida do aluno com deficiência visual na rede regular de en-
sino, isso significando colocar à disposição desse grupo as adaptações 
necessárias, fazer a avaliação funcional e dar conhecimento desta 
aos professores, que, então, procederão ao atendimento educacional 
especializado do educando. A respeito do bom desempenho escolar 
do estudante, proporcionar-lhe todas as condições necessárias para 
ele estar na escola, participando, aprendendo e desenvolvendo suas 
potencialidades.

Verifica-se que, no campo da educação, a inclusão envolve um 
processo de reforma e de reestruturação das escolas para assegurar 
a todos os alunos o acesso a todas as oportunidades educacionais e 
sociais ofertadas no ambiente escolar (MITTLE, 2003, p. 24-25).

No caso específico focalizado neste texto, o processo educativo in-
clusivo centrou-se no desenvolvimento de atividades pedagógicas com 
alunos com baixa visão. Nesse intuito, elaborou-se uma proposta de 
interação dos alunos com folhas de árvores e alguns itens de conteúdos 
não pertencentes à Botânica, como formas geométricas, romovendo a 
comunicação dessa com outras matérias escolares. Configurou-se, com 
isso, a proposta de uma aula de Ciências como ferramenta didática 
auxiliar na exploração e no desenvolvimento da percepção sensorial 
dos alunos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem e contri-
buindo nas discussões das estratégias de ensino da referida disciplina 
em espaços não escolares para portadores de necessidades especiais 
de quaisquer naturezas.

As limitações impostas a alunos com baixa visão podem ser ame-
nizadas por meio do desenvolvimento e da aprendizagem, sendo as 
práticas pedagógicas fatores cruciais para que isso se efetive. Trata-se 
de uma compensação social que ocorre inserida na prática escolar, 
quando se proporciona aos estudantes com deficiência a possibilidade 
de se beneficiarem do uso de recursos especiais, tais como materiais 
didáticos e formas de mediação pedagógica que favoreçam a apro-
priação do conhecimento acumulado socialmente.

Neste artigo, apresenta-se a análise do processo de inclusão de 
aluno com baixa visão na escola regular e a importância disso para 
a sua socialização, a consecução dos seus objetivos e sua evolução.
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Estado da Arte

Sobre a baixa visão, o Ministério da Educação (MEC) (2006, p. 16) 
interessante contribuição ao afirmar:

A baixa visão é a alteração da capacidade funcional 
da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados ou 
associados, tais como: baixa acuidade visual significa-
tiva, redução importante do campo visual, alterações 
corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, que in-
terferem ou que limitam o desempenho visual do in-
divíduo. A perda da função visual pode se dar em 
nível severo, moderado ou leve, podendo ser influen-

ciada também por fatores ambientais inadequados. 

O ser humano com deficiência visual tem assegurado o direito 
constitucional de ser incluído no sistema educacional, e o poder público 
deve atuar no sentido de efetivar esse direito.

A visão, cuja função básica é captar tudo o que está ao redor do 
indivíduo, é um meio privilegiado de acesso ao mundo, constituindo 
a base de uma parte significativa das aprendizagens humanas. Res-
salte-se que o olho é o órgão responsável por esse acesso, de sorte que 
qualquer alteração que possa vir a sofrer comprometerá um sentido 
fundamental do dia a dia. (MENDONÇA et al., 2008).

Em situações que envolvem sujeitos com baixa visão, aquelas de-
vem viabilizar a total inclusão destes.

Atualmente, evidenciam-se grandes mudanças referentes ao tema 
da educação inclusiva de alunos com deficiência na rede regular de 
ensino público. É, pois, urgente que os docentes se atualizem para pode-
rem compreender e aceitar os problemas envolvidos nas deficiências e, 
então, mobilizar a escola para esta se reorganizar, instalar um processo 
de mudança que abranja desde a sua estrutura funcional, passando 
por seus princípios filosóficos, até seu projeto político-pedagógico. 
Diante dessa constatação, o poder público necessita fundamentar-se 
em pressupostos democráticos que norteiem suas ações e garantam 
aos seus cidadãos o direito à educação.

Nessa perspectiva, o Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 
1999, (BRASIL, 1999) define quais são os serviços de educação especial:
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Art. 25. Os serviços de educação especial serão ofer-
tados nas instituições de ensino público ou privado 
do sistema de educação geral, de forma transitória 
ou permanente, mediante programas de apoio para 
o aluno que está integrado no sistema regular de en-
sino, ou em escolas especializadas exclusivamente 
quando a educação das escolas comuns não puder sa-
tisfazer as necessidades educativas ou sociais do alu-

no ou quando necessário ao bem-estar no educando.

A legalização da inclusão desencadeou mudanças na escola, ditadas 
pela dependência da pessoa com deficiência visual de ter alguém para 
conduzi-la. Logo, foi necessário desenvolver o trabalho de informar e 
orientar a comunidade escolar a respeito dos cuidados com esse seg-
mento discente, por exemplo, atentar para os obstáculos do ambiente, 
portas, cadeiras, pessoas circulando no espaço, entre outros.

A inclusão social é, portanto, uma grande conquista para o reco-
nhecimento e a legitimação dos direitos dos deficientes na sociedade, 
aos quais é garantido que frequentem as escolas regulares, convivam e 
compartilhem os mesmos espaços sociais que as pessoas sem deficiên-
cia, usufruam o direito de ir e vir com segurança, efetivem seus deveres 
civis, trabalhem, enfim, sejam sujeitos socialmente participativos nas 
diferentes esferas sociais das diversas cidades, países e continentes. 
A inclusão é, dessa forma, um movimento global que disseminou a 
ideia de igualdade de oportunidades e abriu portas para a aceitação 
das diferenças e dos diferentes.

Neste texto, apresentam-se reflexões acerca do processo inclusivo 
de aluno com baixa visão na Escola Estadual Vale do Guaporé, situada 
na cidade de Pontes e Lacerda, Mato Grosso, bem como a percepção 
dos principais desafios enfrentados por ambas as partes, estudante e 
unidade escolar, para a efetivação desse processo inclusivo.

A realização da pesquisa requereu sua prévia apresentação e apro-
vação da secretaria de educação e da diretora da escola. Simulou-se, 
pois, em sala de aula, uma situação na qual se incluía entre a turma 
de alunos uma pessoa com baixa visão, nesse caso, por meio do uso 
de vendas nos olhos de todos eles. A metodologia adotada foi a da 
pesquisa descritiva, que propicia efetiva interação entre os pesquisa-
dores e os pesquisados.
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Para a coleta de dados, os alunos participantes do estudo receberam 
folhas de plantas variadas, além materiais cujos conteúdos pertenciam 
a outras áreas do saber, que não a Botânica, a fim de que pudessem 
vivenciar o método proposto. Recorreu-se, também, aos métodos da 
observação participante e dedutivo, nos quais, respectivamente, o 
pesquisador igualmente participa da situação simulada e o raciocínio 
parte do geral para o particular, valorizando-se a combinação das 
ideias em sentido imperativo.

Diálogos pertinentes

A análise dos dados revelou como se dá o processo inclusivo de 
aluno com baixa visão em uma sala de aula de uma escola de ensino 
regular. No contexto da simulação aqui proposta, os pesquisados 
foram expostos a experiências de exploração, descoberta, estímulo e 
desenvolvimento de sua percepção sensorial, por meio dos sentidos 
do tato, do olfato e da visão. Com isso, aprenderam a conhecer melhor 
o ambiente em que estavam inseridos, bem como foram capazes de 
interagir com pessoas, objetos, luzes, cheiros e texturas. 

Os sentidos foram trabalhados individualmente. Dessa forma, o 
primeiro deles foi o tato, mediante o qual os alunos experimentaram 
vários tipos de sensações, explorando, por exemplo, a espessura dos 
objetos (fina ou grossa), sua textura (lisa ou rugosa, macia ou dura, 
molhada ou seca), seu tamanho (grande ou pequeno), seu peso (leve 
ou pesado).

O segundo foi o olfato, que permitiu aos alunos vivenciarem a 
sensação de cheiro, descobrir a variedade de aromas existentes, como 
os de perfumes e temperos/condimentos, conhecimento esse que lhes 
permitiu, por exemplo, diferenciar as diferentes plantas pelo cheiro.

O terceiro sentido foi a visão, tendo os alunos sido estimulados e 
instigados a descobrir e descrever determinadas plantas e estruturas, 
mas sem o recurso da visão (pois foram vendados os olhos), ou seja, 
mobilizando outros sentidos.

Todos os recursos visuais constituíram matérias por meio das quais 
se despertou nos alunos o interesse pelo que se pretendeu ensinar bem 
como serviram de suporte ao professor no percurso de ensino-aprendi-
zagem. Outros materiais foram utilizados como métodos investigativos 
em atividades lúdicas.
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O trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula foi revelador 
de que os alunos se sentiram perdidos e muito inseguros para realizar 
as atividades, uma vez que experimentaram as sensações vividas pelo 
aluno de baixa visão em seu cotidiano. Após a realização dessas tarefas 
e o posterior acompanhamento dos alunos pelas áreas livres da escola, 
observou-se neles um interesse maior em estudar, o que nos leva a 
refletir que quando a sociedade não reconhece as reais necessidades 
dos indivíduos, eles acabam ficando desmotivados pelas dificuldades 
encontradas.

Após a simulação solicitou-se que os alunos opinassem acerca do 
conteúdo abordado e sobre o material didático. Todos consideraram 
o material muito motivador e esclarecedor, e não só por ter sido 
adaptado, mas também por ter oportunizado e tornado possível a 
contextualização do conteúdo que favoreceu a apropriação de concei-
tos abstratos inseridos no âmbito dos estudos da natureza. A escola 
mostrou ter compreendido o objetivo e tornou-se parceira em um 
olhar diferenciado principalmente em suas ações voltadas à inclusão 
de alunos com baixa visão, tornando-os mais autônomos e eficientes. 
Cabe ressaltar que esse processo esteve pautado em uma abordagem 
que pode auxiliar o ensino de Biologia e demais matérias, visando 
adequá-lo ao referencial perceptual do aluno com deficiência visual.

O estudo apresentado neste texto pautou-se nas propostas de ela-
boração de material didáticos adaptado para o ensino de alunos com 
deficiência e de avaliação de sua efetividade como recurso pedagógico 
inclusivo. Esses materiais constituíram-se matérias das disciplinas 
de Biologia, Português e Química do nível médio de ensino, e sua ela-
boração para uso na rede regular de ensino, todos os instrumentos 
utilizaram-se de materiais de baixo custo, podendo ser reproduzidos 
em sala de aula e visando torná-los inclusivos.

Todo o material utilizado foi de grande valia, pois permitiu ao aluno 
a criação de imagens e esquemas mentais a partir do contato e percep-
ção tátil dos objetos, levando-o a entender, assimilar e elaborar novas 
questões a partir do conceito que lhe foi apresentado. Em situações 
reais de ensino-aprendizagem, as imagens criadas podem ser memo-
rizadas e retomadas tanto em avaliações quanto em questões futuras.

A partir da premissa da inclusão, inscrita particularmente no âm-
bito da Educação Especial, cabe a todos os professores implementar 
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ações pedagógicas que contribuam para desenvolver em seus alunos 
as funções psicológicas superiores mediando e possibilitando a exe-
cução de atividades que eles ainda não têm condições de realizar de 
forma autônoma. Desse modo, esses professores contribuirão para o 
desenvolvimento potencial desses alunos e, portanto, distanciando-se 
de concepções errôneas que comumente acontecem.

Reflexões pertinentes

Apesar dos recursos e oportunidades que o sistema educacional 
oferece, estes ainda são insuficientes para a demanda de alunos que 
necessitam ser inseridos no processo de ensino-aprendizagem escolar. 
Nessa perspectiva, é fundamental que os professores busquem alter-
nativas inovadoras e eficazes ao desenvolvimento pleno dos alunos e 
tornem a segregação algo do passado. Nesse modelo, os novos recur-
sos pedagógicos são ótimas ferramentas para o aperfeiçoamento do 
processo de aprendizagem do aluno, bem como para o aumento dos 
conhecimentos do profissional educador. 

É importante mencionar que a educação inclusiva já avançou 
consideravelmente, no entanto, há muito a melhorar, começando pela 
conscientização dos profissionais envolvidos nesse contexto que ainda 
deixa muito a desejar, pois o aluno com ou visão subnormal, muitas 
das vezes não é compreendido nos ambientes em que a deficiência não 
está visível como as outras, por isso tornando tão árduo e desafiador 
superar as barreiras atitudinais que o restringem diariamente. Desta-
que-se por meio do estudo apresentado neste texto que o movimento 
pela inclusão dos alunos com deficiência no ensino regular não teria 
razão de existir se os valores da sociedade atual estivessem voltados 
para o progresso dos indivíduos não só em sua dimensão material, 
mas também humana e social, de forma a atender cada um na sua 
necessidade, desde os mais comprometidos aos mais desenvolvidos, 
seja na escola especial, seja na escola regular.
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Nutrição das plantas

Kelcia Patricia Batemarque 

Rosina Djunko Miyazaki

Este artigo consubstancia o relato do trabalho sobre nutrição dos 
vegetais, pontualmente a condução da seiva do xilema para crianças 
cegas e deficientes visuais, desenvolvido em uma turma do 6º ano ves-
pertino da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, 
localizada em Primavera do Leste, Mato Grosso.

O objetivo principal traçado para o estudo foi produzir e aplicar 
um modelo inclusivo de ensino que oportunize a toda criança, inde-
pendente de apresentar ou não deficiência, conhecer o processo de 
absolvição e nutrição de uma árvore por meio do toque.

Estado da Arte

A elaboração da proposta de modelo pedagógico inclusivo emba-
sou-se em ampla pesquisa sobre a legislação e as diretrizes da educação 
para o ensino inclusivo, bem como para o ensino de ciências naturais 
nas escolas. Dentre outras, destaca-se a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) n. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), 
que estabelece em seu artigo 59:

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos 
com necessidades especiais: (...) III – professores com 
especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professo-
res do ensino regular capacitados para a integração 

desses educandos nas classes comuns;

Fica clara, portanto, a importância de profissionais especialistas 
para atender as singularidades apresentadas por alunos com neces-
sidades especiais, sejam elas de quaisquer naturezas, uma vez que 
a prática pedagógica se torna efetiva quando se adequa o ambiente 
escolar à adaptação desse segmento discente. 
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É essa, também, a indicação do Ministério da Educação (MEC), 
que em sua Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, Portaria Ministerial n. 948, de 09 de outubro de 
2007 (BRASIL, 2007), estabelece a Educação Especial como variante 
de ensino contemplada em todos os níveis, etapas e modalidades, 
prestando atendimento de forma especializada, disponibilizando re-
cursos e serviços e orientando sua aplicação no processo de ensino e 
aprendizagem das turmas comuns do ensino regular. 

Em face do exposto, entende-se que a inserção do aluno com defi-
ciência visual ou cegueira no meio escolar, sem receber deste o apoio 
ou auxílio de que necessita, não constitui propriamente inclusão, mas 
apenas uma tentativa de socialização, na qual esse aluno provavel-
mente não passará de mero repetidor do conhecimento e não será seu 
produtor, tampouco saberá utilizá-lo.

O modelo pedagógico aqui demonstrado fundamenta-se em Sam-
paio e Sampaio (2009, p. 57), para quem “[...] a educação inclusiva 
é um campo que se encontra marcado por imperativos que devem 
ser analisados sob várias perspectivas, pois sua proposta inovadora 
pressupõe um remanejamento e uma reestruturação radicais na di-
nâmica da escola.”. Nesse sentido, mobiliza-se o lúdico como meio de 
reformulação metodológica e didática em sala de aula. 

Sobre os demais alunos da classe que não se encaixavam no qua-
dro com deficiência, pensou-se em algumas atividades predominan-
temente visuais dentre as quais umas pudessem ser adaptadas com 
antecedência e outras, durante a sua realização, por meio de descrição, 
informação tátil, auditiva, olfativa e qualquer outra referência que 
favorecesse a configuração do cenário ou do ambiente propício ao 
desenvolvimento da proposta: “Os esquemas, símbolos e diagramas 
presentes nas diversas disciplinas devem ser descritos oralmente. Os 
desenhos, os gráficos e as ilustrações devem ser adaptados e repre-
sentados em relevo.” (BRASIL, 2007, p. 25).

Assim também postula Mazzota (2005, p. 11),

O desenvolvimento da educação especial está estrei-
tamente ligado à preocupação dos educadores com o 
atendimento das necessidades educacionais daqueles 
alunos que não são beneficiados com os recursos edu-
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cacionais comuns e que precisam de recursos espe-
ciais para suplementarem os existentes. Desta forma, 
a educação especial não se justifica a não ser como 
facilidades especiais que não estão disponíveis na es-
cola comum e que são essenciais para determinados 

alunos.

Para tanto, elaborou-se uma sequência didática que permitisse 
aos alunos a observação do processo de nutrição dos vegetais inter-
médio de uma árvore reproduzida em papel pardo. Trabalhou-se a 
raiz com cola quente, e as folhas uma camada de cascas colhidas na 
própria natureza, a percepção do externo e do interno. Ora, falar 
de nutrição inorgânica é, na verdade, fazer referência à absorção dos 
nutrientes minerais essenciais ao bom desenvolvimento vegetal, os 
quais são encontrados no substrato em que a planta vive (solo, água 
e, eventualmente, meio aéreo) e cuja absorção é realizada principal-
mente pelas raízes.

Refletir especificamente sobre as necessidades especiais de al-
guns alunos em uma sala de aula de 23 (vinte e três) crianças foi a 
motivação para a produção da referida sequência, a qual contemplou 
indistintamente toda a turma e foi cumprida em 6 (seis) aulas de 40 
(quarenta) minutos cada. 

O objetivo traçado para a aplicação da atividade foi oportunizar 
a todos os alunos a assimilação do processo de nutrição das plantas, 
bem como demonstrar que é possível, a partir de novas metodologias 
e da criatividade docente, montar projetos pedagógicos inclusivos 
verdadeiramente includentes e efetuadores do aprendizado na escola 
por parte das crianças portadoras de necessidades específicas.

O planejamento didático foi complexo, pois a sequência exigiu a 
confecção de uma árvore com materiais que possibilitassem aproximar 
a realidade do lúdico. Após a busca por pesquisas de outras práticas, 
considerou-se, em debate com as crianças, utilizar folhas e cascas reais 
que elas mesmas colheram para montar, respectivamente, as folhas 
e as raízes da planta.

A árvore foi montada em papel pardo pelos próprios alunos duran-
te as aulas, os quais contaram com o auxílio da professora, que, porém, 
se responsabilizou sozinha pela confecção das raízes, pois a tarefa 
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envolvia cola quente e poderia representar riscos às crianças. Finali-
zada o processo de montagem, os alunos com necessidades especiais 
puderam conhecer e sentir, por meio do tato, todos os componentes e 
o processo de nutrição da planta, momento em que lhes foi explicado 
sobre o xilema. O restante da classe demonstrou compromisso e res-
ponsabilidade no trabalho, em grupo, de confecção do material para a 
aula e no auxílio daqueles colegas que demandavam cuidado especial.

A atividade foi efetivada coletivamente de forma harmoniosa 
e desenvolveu a percepção sensorial de toda a turma, bem como a 
orientação e a mobilidade dos alunos com necessidades especificas.

Diálogos pertinentes

Pessoas com deficiência visual comumente passam por muitos 
problemas, dos quais o maior é a inexistência de espaços e ambientes 
adaptados para a sua deficiência. Todos os dias, pela manhã, quando 
se levantam, começam mais uma jornada solitária de enfrentamentos 
por não poderem ver nem, às vezes, ouvir.

Se viver nesse mundo é muito complicado para um adulto, pode-se 
imaginar para uma criança, que só conhece realmente a própria casa 
e os familiares. 

Nesse contexto, os pais enfrentam o problema, e tudo o que disso 
advém, junto com o filho pequeno, permanecem perto dele o mais 
que podem, temendo que algo ruim lhe aconteça. Não bastando essas 
questões domésticas cotidianas, debruçam-se sobre dúvidas e apreen-
sões sobre a educação escolar da sua criança.

Nisso reside uma inquietação genuína, já que a rede pública de 
ensino carece de profissionais docentes especializados e capacitados 
para o ensino dos princípios básicos a que toda criança tem direito, 
por exemplo, ler e escrever, saber manusear o computador e operar 
com a moeda, entre outros.

Em uma palestra a diretora de políticas de educação especial da 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 
Inclusão (Secadi) do MEC, Patrícia Neves Raposo, afirmou que a data 
era importante não por destacar a pessoa cega ou a cegueira, mas por 
estimular em todos a reflexão e a conscientização quanto ao fato de 
que as pessoas cegas são cidadãs, participantes da sociedade, com seus 

42 



setores e espaços, e que os direitos delas devem ser respeitados: “Os 
indivíduos com deficiência se escolarizam, produzem, são cidadãos 
capazes e ativos na sociedade.”.

Assim foi pensado o presente trabalho com vistas a inclusão, 
por meio da aplicação do modelo de prática pedagógica inclusiva 
denominado “Nutrição das plantas” ocorreu durante as aulas, cujo 
planejamento suscitou adaptações e adequações na realidade escolar.

Por meio da atividade, cumpriu-se o conteúdo proposto, exploran-
do-se recursos sensoriais (visuais, táteis, entre outros) que facilitaram 
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos deficientes e dos não 
deficientes. 

Portanto, tratou-se de modelo eficaz no ensino inclusivo dos alunos 
da turma testada, assim foi proposta adequações e melhorias do mo-
delo, descrição de como foi avaliado os resultados da funcionalidade 
do modelo, e a utilização de métodos para avaliação e a discussão dos 
pontos principais e utilizar trabalhos científicos que encontraram 
resultados semelhantes para argumentar

Reflexões pertinentes

Neste artigo, buscou-se refletir sobre uma proposta pedagógica 
desenvolvida na disciplina de Ciências, com uma turma do 6º ano ves-
pertino da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, 
localizada em Primavera do Leste, Mato Grosso, com foco na adaptação 
de metodologias de ensino regulares para estudantes cegos. O modelo 
aplicado foi aprovado por todos os alunos participantes das aulas e 
pela escola, validando a viabilidade de outros projetos inclusivos serem 
propostos e efetivados.

O objetivo traçado para o estudo foi alcançado, resultado positivo 
referente sobretudo ao aprendizado dos alunos com baixa visão, então. 
Disso se apreende que a presença de um aluno cego em sala de aula é 
motivo suficiente para que se introduzam ali novos modelos didáticos, 
isso se consubstanciando em ótima chance de realizar o trabalho de 
forma coletiva e tornar a escola realmente um espaço de promoção e 
efetivação da inclusão.
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Apêndice

Fotografia 1 – Ilustrações sobre a atividade 
Fonte: Acervo dos autores.
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A diversidade da Botânica na 
perspectiva da Educação Inclusiva

Carla Regina de Oliveira Silva 
Lindalva Cordeiro Ferreira 

Germano Guarim Neto

O ensino de Biologia pode se configurar em espaço de construção 
de conhecimentos e saberes para a Educação Inclusiva, sentido em que 
deve estimular o trabalho coletivo e participativo, a curiosidade e a 
capacidade reflexiva dos sujeitos envolvidos e a interdisciplinaridade.

Nesse sentido, os profissionais da Educação que se encontram em 
formação devem ser sensibilizados quanto à importância de seu pa-
pel como facilitadores da aprendizagem, bem como ser estimulados 
a desenvolver pesquisas envolvendo instrumentos dinamizadores da 
aprendizagem dos diferentes alunos. O processo de ensino-aprendiza-
gem só terá maior sentido se for construído com base na historicidade 
dos sujeitos sociais, na complexidade de seus processos históricos 
(SILVA et al., 2013, p. 7).

Para atuar na aprendizagem inclusiva com diferentes habilidades, 
atender as necessidades especiais de estudantes matriculados na rede 
escolar, quais sejam autistas e deficientes auditivos, visuais e físicos, o 
docente deve lançar mão de ferramentas didáticas que objetivamente 
simplifiquem o processo de ensino-aprendizagem, propiciando aos 
alunos situações por meio das quais possam interagir e se inserir de 
forma efetiva no contexto dos conteúdos das matérias. Nesse sentido, 
propõe-se neste texto a elaboração de um livro sensorial que propicia 
descobertas ante a diversidade de conhecimentos da área da Botâni-
ca, promovendo uma prática de ensino que estimule e desenvolva o 
pensamento reflexivo do público-alvo. 

A Educação em Ciência só tem sentido educacional verdadeiro se 
articulada a sua justificação social, questão complexa de profundas 
consequências. O problema nuclear passa pela necessidade de rever 
respostas ligadas ao “para que” e não só ao quê ensinar o que se en-
sina e não só sobre o quê (aspectos ligados aos currículos) e ligadas 
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ao como (às estratégias de trabalho), como quase sempre sucede e, 
apesar de tudo, requerendo respostas bem menos comprometedoras 
(CACHAPUZ, 2004).

Ser professor é um desafio, principalmente quando se busca des-
pertar no ambiente de sala de aula a curiosidade dos alunos pelas 
matérias a partir das experiências por eles vivenciadas em casa. Ou-
tro fator importante ao fazer pedagógico refere-se à necessidade de o 
professor observar os conceitos fundamentais das Ciências Naturais 
existentes além do livro didático e indispensáveis à construção de 
métodos de ensino de caráter avaliativo e complementares à apren-
dizagem do aluno. 

Estado da Arte

É sabido que os fundamentos teórico-metodológicos da inclusão 
escolar se sustentam numa concepção de educação de qualidade para 
todos, nisso se destacando o respeito à diversidade de educandos ali 
inseridos (SANT’ANA, 2005).

Nesse contexto, o papel do educador é planejar o material didático, 
selecionar e organizar os conteúdos a serem explorados e desenvolver 
um material complementar e auxiliar à aprendizagem no espaço pe-
dagógico, formando cidadãos com capacidade de se integrar de modo 
participativo na política e na sociedade. 

A complexidade da reforma do pensamento pode ter um alcance 
surpreendente. Nesse sentido, a reforma da educação pela inclusão 
tende a mudar as relações das pessoas entre si para além das mudan-
ças estruturais, pode reformar mentes e corações e, então, surtir os 
resultados que se pretende ver na sociedade.

A escola comum torna-se inclusiva quando reconhece as diferenças 
dos alunos diante do processo educativo e, com o desenvolvimento e 
a aplicação de novas práticas pedagógicas, busca a participação e o 
progresso de todos. A adoção de novas práticas não ocorre facilmente, 
nem de imediato, uma vez que isso depende de mudanças que vão 
além da escola e da sala de aula (MANTOAN et al., 2010).

Dentre as estratégias didáticas interessantes para propiciar aos es-
tudantes a vivência do método científico, destacam-se as aulas práticas 
e os projetos. As principais funções das aulas práticas são, entre outras: 
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despertar e manter o interesse dos alunos; envolvê-los em investigações 
científicas; desenvolver neles a capacidade de resolver problemas; 
oportunizar lhes a compreensão de conceitos básicos; e estimulá-los 
à criação de habilidades. Essas aulas são muito importantes também 
para a aprendizagem do educando nas aulas de Botânica, pois consti-
tuem uma oportunidade para que relacionem os conteúdos teóricos 
aos fenômenos do seu dia a dia e percebam que a matéria aprendida 
nos livros não está distante do seu cotidiano (KATON et al., 2012).

O livro didático é um instrumento de aprendizagem complementar 
do ensino escolar, que estimula no estudante a assimilação do conhe-
cimento científico e teórico ministrado em sala de aula. Sua aplicação 
na educação inclusiva valoriza as habilidades e o conhecimento pré-
vio do aluno, conduzido a atuar como o protagonista no processo de 
construção de saberes das Ciências Naturais. 

A ideia é oferecer a esse segmento discente a possibilidade de per-
tencer ao mundo ouvinte e, no caso específico da inclusão escolar, de 
ter o direito de frequentar a escola comum. Em face disso, questiona-se 
a efetividade da escola especial para surdos, rotulada de segregadora, 
bem como desmistifica o discurso pela igualdade acima de qualquer 
diferença, o qual, em meu entendimento, se reveste de profunda de-
sigualdade (LOUREIRO, 2006).

A ferramenta didática da Botânica pode propiciar ao indivíduo 
uma aprendizagem significativa, na qual tenha desenvolvida sua ca-
pacidade de atuar e refletir no âmbito do ensino das Ciências.  

Essa aprendizagem é uma tentativa de dar sentido ou estabelecer 
relações não arbitrárias, mas (substanciais (não ao pé da letra) entre 
os novos conhecimentos e aqueles já dominados pelo estudante (PI-
VATTO, 2013).

A esse respeito, Alegro (2008), corroborando Ausubel (2003), pon-
dera: “[...] a aprendizagem significativa não está condicionada à idade, 
mas ao conhecimento prévio de que o aluno dispõe, à predisposição para  
aprender significativamente, à potencialidade do material de apren-
dizagem e às estratégias instrucionais empregadas pelo docente.”.

É fundamental disponibilizar aos professores informações sobre a 
Didática Multissensorial como alternativa para o trabalho educacional 
voltado à inclusão e a uma aprendizagem de maior qualidade a todos 
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os discentes.  Como já dito, didática multissensorial não beneficia só 
os alunos com deficiência, mas todos, pois reconhece e potencializa 
outras formas de acesso de informações que não só a visual. Nessa 
direção, o trabalho aqui descrito baseia-se nos conceitos da Didática 
Multissensorial e em sua utilização no processo de ensino-aprendiza-
gem de Ciências por meio de materiais especificamente elaborados a 
partir dessa perspectiva de ensino. (ANJOS; CAMARGO, 2011).

O caminho percorrido pelas linhas deste texto foi traçado com 
o intuito de responder à seguinte pergunta: a aprendizagem é mais 
significativa quando se une a teoria à prática?

A proposta alternativa eleita para o desenvolvimento do projeto, 
produzir um livro sensorial, foi implementada na Escola Municipal de 
Educação Básica Professor Francisval de Brito, que se constituiu em um 
espaço favorável à troca de experiências entre alunos e professores, 
parceria fundamental para o êxito da investigação. Ademais, consubs-
tanciou uma prática didática por meio da qual se obteve a compreensão 
das especificidades e da dinâmica do espaço escolar inclusivo.

Nas atividades desenvolvidas dentro da comunidade escolar, abor-
dou-se a temática “Desmitificando os conceitos de Botânica, com foco 
nas três partes centrais da planta, a saber, raiz, caule e folha, cujas 
características morfológicas foram ilustradas no livro sensorial pelos 
diferentes grupos de estudantes.

Num primeiro momento, procedeu-se a uma avaliação prévia 
dos alunos quanto aos conceitos do ensino de ciências. Em seguida, 
explanou-se sobre morfologia vegetal numa dinâmica de reflexão-ação 
realizada em duas etapas: na primeira, propiciou-se o entendimento 
do que se considerou relevante na abordagem da botânica no contexto 
da pesquisa; na segunda, oportunizaram-se trocas de experiências 
sobre as possibilidades de desmistificar informações do cotidiano, 
proporcionando ao discente inserir conceitos científicos conhecidos 
pela comunidade. 

Participaram da pesquisa os alunos matriculados no Ensino Fun-
damental I e membros da comunidade escolar, quais sejam os gestores 
escolares, pais de alunos e alunos especiais, com autismo, deficiência 
visual e limitações físicas.

Uma das inspirações para a confecção do livro sensorial foi, pri-
meiramente, o Livro Obra/Livro Sensorial, obra da artista Lygia Clark 
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(1964). Sem textos verbais, todas as suas páginas são de plástico e con-
têm materiais que possam ser tocados, como conchas, pedras, novelos 
de lã, entre outros. Atualmente, produzem-se livros dessa natureza 
com feltro, indicados principalmente para crianças de até cinco anos. 
O “Quiet book (ou livro sensorial, em português) é um livrinho para 
crianças feito de feltro ou pano, com atividades para desenvolver a 
coordenação motora fina e estimular os sentidos.” (VOCÊ..., 13 nov. 
2015).

Para a produção do livro sensorial proposto, uma das preocupações 
foi utilizar materiais de baixo custo e fácil acesso, haja vista a falta de 
investimentos nas escolas públicas brasileiras para a disponibilização 
de recursos que se destinem a execução de projetos iguais a este e de 
outras naturezas.

Diálogos pertinentes

A experiência aqui apresentada foi desenvolvida com uma abor-
dagem qualitativa e procura mediante um estudo de caso, saber se a 
aprendizagem de estudantes foi significativa. Constou do projeto a 
realização de uma sobre a utilização das plantas como instrumento 
de ensino. Para tanto, entregou-se às crianças um livro didático lúdico 
para averiguação do conhecimento teórico delas sobre os vegetais. A 
atividade explorou a curiosidade dos alunos e deu maior significado 
às práticas didáticas em sala de aula. 

A formação do aluno demanda o conhecimento prévio de suas 
habilidades e necessidades cotidianas pelo professor e dos saberes 
vivenciados na comunidade escolar, bem como a troca de experiências 
entre professor e aluno. Reconhece-se a necessidade de novas práticas 
com foco no sujeito-ação-reflexão, que possibilita a construção de um 
sujeito crítico, social e cidadão. Diante disso ressalta-se que a gestão 
escolar também contribui para a construção de conhecimentos e sa-
beres na Educação Básica de inclusão, estimulando o trabalho coletivo 
e participativo, a curiosidade e a capacidade reflexiva dos sujeitos 
envolvidos na geração de novas ideias e a interdisciplinaridade em 
áreas de ensino afins das Ciências Naturais.

O modelo foi aplicado a cinco alunos da Escola Municipal de Ensino 
Básico Professor Francisval de Brito, localizada no bairro Coophamil, 
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em Cuiabá. Apenas um estudante não teve autorização dos responsá-
veis para participar do projeto. A escolha dessa unidade escolar deu-se 
em razão da dificuldade no cenário nacional em atender alunos com 
algum tipo de deficiência. Inicialmente, o projeto e o material foram 
desenvolvidos para alunos cegos e, posteriormente, com a sugestão 
do orientador e do coorientador, elaborou-se um livro mais prático e 
simples para atender os vários públicos. A proposta foi confeccionar 
um livro a partir de materiais de reaproveitamento, bem como de 
materiais de papelaria de baixo custo.

As atividades desenvolvidas envolveram dois (2) alunos deficientes 
físicos dois (2) autistas (2) e (1) deficiente visual, conforme apontamen-
tos, a seguir, apresentados na ordem das habilidades citadas:

a. aluno 1: de modo geral, apreciou muito do material didático, 
reconheceu as três partes da planta sem dificuldades e gostou 
mais da representação da raiz da cenoura;

b. aluno 2: também encontrou facilidade para reconhecer as três 
partes da planta, porém gostou mais da representação da folha 
tomentosa;

c. aluno 3: a comunicação se estabeleceu apenas por meio da visão, 
e observou-se que ele passou mais tempo tateando a represen-
tação do caule e que talvez tenha reconhecido a composição do 
solo, terra com glitter;

d. aluno 4: num primeiro momento, não percebeu que o estudo se 
inseria na área da Botânica, identificação que ocorreu somente 
após  a intermediação e a informação por parte da acompanhan-
te tendo isso ocorrido em razão de o estudante ter associado o 
caule da planta com as cordas de um violão, instrumento do 
qual tinha conhecimento;

e. aluno 5: a aluna conseguiu, por meio do tato, identificar uma 
raiz de mandioca e sua profundidade, o que fez crescer o seu 
interesse no material. No entanto, não conseguiu identificar 
a cenoura. Sobre o caule, perguntou como foi produzido. Das 
folhas, gostou mais da que era macia (folha tomentosa). Inte-
ressou-se por saber como foram feitas todas as ilustrações do 
livro sensorial Suas habilidades foram verificadas por meio da 
fala e de acordo com a ordem do livro. Tendo sido solicitada a 
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diferenciar os materiais da raiz, do caule e da folha da planta, 
expressou-se pela fala e pelo tato. 

Reflexões pertinentes

A teoria e a prática são dimensões indissociáveis de um mesmo 
processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, verifica-se que na maio-
ria das escolas esse processo, particularmente inserido no âmbito da 
Botânica, é descontextualizado, não incluindo o conhecimento prévio 
do aluno. Em face dessa constatação, reconhece-se a necessidade de 
novas posturas na prática pedagógica em sala de aula, tendo como 
pressuposto fundamental que promova a curiosidade, estimule a in-
vestigação do conhecimento científico em Ciências Naturais.

No Brasil, o governo federal, bem como os gestores públicos das es-
feras municipal e estadual, não oferecem material inclusivo e não con-
tribuem com o orçamento e a confecção de material específico. Nessas 
circunstâncias, muitos professores lançam mão de recursos próprios  
para atender a demanda e melhorar o desempenho escolar do aluno.

Na formação acadêmica, ainda são escassas atividades e/ou disci-
plinas que visam a prática multifuncional, que engloba vários tipos 
de habilidades e a valorização do sujeito. Obrigatoriamente, apenas a 
disciplina Língua Brasileira de Sinais (Libras) é oferecida pelas insti-
tuições superiores de ensino. Nesse cenário, nota-se a demanda pela 
reformulação da grade curricular no ensino superior, principalmente 
nas práticas de ensino, de modo que a parte prática não seja desen-
volvida somente no Estágio Supervisionado. É de suma importância 
que a formação continuada disponibilize cursos voltados para essa 
temática, propiciando mudanças na visão dos professores e da comu-
nidade, a produção de artigos científicos e a oferta de uma educação 
básica de boa qualidade. 

O aprendizado de habilidades ganha muito mais sentido quando 
a criança está imersa em um ambiente compartilhado favorável ao 
convívio e à participação. Nesse sentido, alunos com deficiência re-
querem recursos pedagógicos e metodológicos específicos para terem 
efetivada sua aprendizagem, e é com a inclusão escolar que eles têm 
essa oportunidade, não sendo postos à parte, isoladas do processo 
educativo, realizando atividades sem acompanhamento e sem sentido 
(SANTOS; BALBINO, 2015).
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A aplicação do material diferenciado, focalizado neste texto, res-
tabeleceu e estimulou o ânimo dos alunos e dos professores, o que 
certamente enriqueceu a aula, sugerindo-se sua utilização também 
como método avaliativo no final do bimestre, atualmente realizado por 
meio de prova escrita. Todavia, como a escola trabalha com variadas 
habilidades, a possibilidade de um aluno não ser bem avaliado em uma 
prova dessa natureza é grande, e, com a possibilidade de lançarem 
mão do material alternativo, a escola e os professores se adaptam às 
limitações dos estudantes, realizando uma avaliação que atenda as 
necessidades deles.

Ainda, o material eleito é um convite à participação de todos, pois 
envolve cores, formas, texturas, tamanho e não há limite de idade para 
explorá-lo, podendo, ademais, ter viés recreativo, sempre estimulando 
os sentidos.

Em lojas de brinquedo, enquadra-se na categoria de produtos à qual 
se denomina brinquedo lúdico, auxiliar no desenvolvimento da criança. 
O intuito é aproveitar que a curiosidade infantil é natural e o vislumbre 
da natureza é o mais sincero possível. E espera-se que as famílias o 
vejam não apenas como material didático, mas como um instrumento 
divertido que pode e deve ser manuseado nos momentos de lazer.

O professor Marcelo Miranda, do Instituto Federal de Pernambuco, 
também desenvolveu um material sensorial para o ensino de geografia, 
no qual trabalhou com texturas para diferenciar cada Estado brasileiro, 
bem como utilizou materiais escolares de fácil acesso. Que o material 
desenvolvido na pesquisa descrita neste texto seja inspiração para a 
construção de outros materiais lúdicos e que englobem as diversas 
áreas do ensino. Aliás, que todas as áreas de ensino sejam inclusivas. 

Há que se ter esperança na mudança da Educação Pública do Brasil, 
pois uma nação com educação é muito mais desenvolvida, tornando 
inevitável o crescimento em todos os segmentos. Ainda, espera-se que 
todos os níveis de ensino sejam contemplados com mais investimentos 
e que estes tenham retorno à sociedade.
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Apêndice

Material didático

Apresentação

Este é um Livro Sensorial elaborado como requisito para conclu-
são do Curso de Pós-Graduação, “Especialização em Diversidade e 
Educação Inclusiva no Contexto das Ciências Naturais”, pela UFMT/
UAB. Nossa proposta é mostrar que materiais simples e de fácil acesso 
podem ser muito úteis para a percepção de objetos e seres. Aqui, que-
remos que você, professor e aluno, coloquem em prática uma aula de 
Botânica que pode ser inclusiva para aluno cego ou com baixa visão 
e aluno surdo ou com baixa audição. Nosso maior desejo é que todos 
sejam incluídos num mundo lúdico no qual a educação e a aprendiza-
gem também se tornem diversão. Aproveitem ao máximo e elaborem 
novas ideias, que complementem a desta proposta e contemplem a 
produção de outros livros sensoriais.

Abraços!
Carla Regina de Oliveira Silva 

Lindalva Cordeiro Ferreira

Alfabeto em libras

Língua Brasileira de Sinais
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Material elaborado com: Cartolina/E.V.A./Papel alumínio/Barbante/Cola/Tereré/Lápis

Material elaborado com: Palitos para churrasco/Tinta guache/Canetinha/Cola/

Glitter/Papel cartão

Material elaborado com: E.V.A/Lixa para parede/Papel crepom duro/Algodão/Cola
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Fotos da aplicação do material
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Dominó botânico: proposta  
de jogo educativo para inclusão  
do surdo no ensino fundamental

Fernando Pereira dos Santos 
Pedro Danilo Faoro 

Edman do Prado

Este texto serve à apresentação de um material inclusivo elaborado 
para alunos surdos e aplicado durante uma aula de Ciências na turma 
do nono ano do ensino fundamental regular da Escola Estadual Garcia 
Garrido Fermino, localizada no município de Peixoto de Azevedo, Mato 
Grosso, da qual fazia parte um aluno com deficiência auditiva. Trata-se 
de um jogo educativo, um Dominó botânico cuja aplicação permitiu 
aos pesquisadores o acompanhamento do percurso da efetivação da 
inclusão do aluno surdo na sala de aula. O tema contemplado na ati-
vidade era conhecido por todos os alunos, qual seja caules rastejantes, 
especificamente os de abóbora, melancia e melão.

Segundo Soares (2016 apud CAMPOS; FELICIO; BORTOLOTO, 2003), 
quando o educador, assumindo o papel de mediador de conhecimentos, 
utiliza uma proposta diferente de ensino, no caso, jogos educativos 
com enfoque lúdico, ele consequentemente proporciona uma apren-
dizagem significativa aos estudantes, então mais entusiasmados com 
a dinâmica divertida e interativa.

Durante a apresentação e aplicação do dominó, verificamos que a 
maioria dos alunos da turma experimental participaram do jogo. Havia 
na sala de aula um professor especialista em Libras que, durante a 
explicação da matéria pelo professor de Ciências, transmitia os con-
teúdos ao aluno com deficiência para que ele pudesse acompanha-los 
e dominá-los. os outros alunos que não possuíam deficiência auditiva e 
também dominavam a língua de sinais conseguiam participar do jogo.  

A escolha do tema para a construção do jogo nasceu sobretudo da 
necessidade de produzir uma ferramenta por meio da qual se possa 
transformar o método de ensinar as Ciências Naturais, que grande 
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parte dos estudantes considera ser de difícil compreensão. Além disso, 
muitos professores, desprovidos do suporte do poder público, nem 
sempre têm condições de produzir com recurso próprio algum material 
com que possa desenvolver uma atividade diferente, e veem-se diante 
de dificuldades para trabalhar o tema de forma satisfatória e inclusiva.

Eis o lugar dos jogos educativos, que, no contexto do estudo aqui 
descrito, se revelaram fundamentais para o desenvolvimento tanto 
do aluno surdo quanto dos colegas, ressaltando-se, nas interações 
estabelecidas entre eles durante as atividades de sala de aula, a acei-
tação plena e natural das diferenças existentes, o conhecimento e o 
entendimento mútuo.

Revisão da literatura

O referencial teórico que embasou a produção deste constitui-se 
das análises e discussões de autores sobre questões de Botânica, 
estudo das plantas inserido no âmbito das Ciências Naturais. Nesse 
arcabouço, a formação do professor da área para trabalhar no ensino 
público com a inclusão de surdos é intendida como essencial para o 
seu desenvolvimento profissional. Nos estudos sobre essa formação, 
que são recentes, a problemática da inclusão surgiu para romper com 
o paradigma da educação posto e sua estrutura curricular fechada, 
cenário em que a utilização de jogos pedagógicos provoca ações que 
incluem e agregam o aluno surdo.

Nessa perspectiva, autores como Soares (2016), Buracof (2017), 
Lopes (2017) e De Pádua (2017) tornam-se fundamentais, pois eluci-
dam as questões complexas inscritas no campo das Ciências Naturais.

O Dominó botânico

Na acepção de Soares (2016), historicamente, o ensino tradicional 
de Botânica, totalmente descontextualizado da vivencia dos alunos, 
resume-se a aulas expositivas apoiadas em livros didáticos ou a datas 
comemorativas, por exemplo, o Dia da árvore e a Semana do Meio 
Ambiente, ainda, deixando-se de fora a abordagem dos conteúdos 
científicos considerados complexos.

Com o Dominó botânico, adotado em sala de aula como material 
inclusivo para o aluno surdo, entendemos que as atividades lúdicas 
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planejadas de formas simples e objetiva, de fato, motivam, atraem e 
envolvem toda a turma. 

Necessidades educacionais especiais do surdo: 
diversidade e educação inclusiva no contexto  

das Ciências Naturais

De acordo com Buracof (2017), Lopes (2017) e De Pádua (2017), a 
dúvida de muitos professores recai sobre a real definição de escola 
inclusiva, pois o atual estado de coisas revela que, muitas vezes, as 
escolas “inclusivas” não passam de meras escolas integrativas para 
algumas pessoas, no caso, os surdos, sem que lhes garantam uma 
educação de boa qualidade.

Por meio da aplicação do Dominó botânico, constatamos que a 
atividade inclusiva, quando bem planejada, surte os efeitos de aprendi-
zagem desejados e, dessa forma, favorecem a consecução dos objetivos 
previamente traçados. Ora, todos os alunos se sentem motivados a 
participar mesmo que a prática pedagógica seja voltada para a inclusão 
do surdo e os conteúdos sejam todos elaborados em Libras. 

Além da pesquisa bibliográfica, utilizamos a pesquisa de campo 
de natureza qualitativa, composta de duas fases: a de observação da 
prática pedagógica com o aluno com deficiência auditiva e a de diálogo 
com duas especialistas em linguagem brasileira de sinais, a Professo-
ra Cleize Barros, que acompanha o aluno surdo em sala de aula, e a 
Professora Mestre Luciana Pereira, que trabalha na sala de recursos.

O trabalho de pesquisa realizado na Escola Estadual Garcia Garrido 
Fermino pode enriquecer significativamente o quadro da pesquisa 
científica e contribuir para o delineamento de estudos similares. 

Diálogos pertinentes

Certificamos que o resultado alcançado mediante a atividade ela-
borada com o Dominó Botânico foi plenamente satisfatório e verda-
deiramente surpreendente quando os alunos sem deficiência também 
começaram a jogar e auxiliar uns aos outros para concluir o jogo.

Todos ficaram motivados e participaram da proposta, o que deixou 
o aluno com deficiência muito feliz e tão seguro, que, em libras, passou 
a convidar os colegas para jogarem com ele e conosco. No decorrer da 
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aula, percebemos que a atividade inclusiva na Escola Garcia Garrido 
Fermino acontece realmente e que o aluno com deficiência auditiva 
é, hoje, um aluno incluso e respeitado pelos colegas e professores.

Reflexões pertinentes

As reflexões e os resultados constantes deste texto estão longe de 
esgotar as questões complexas que atravessam a inclusão do aluno 
surdo na sala de aula de uma escola pública de ensino regular. O tra-
balho de pesquisa desenvolvido inscreveu-se no âmbito das Ciências 
Naturais, mais especificamente da Botânica, com foco em três tipos 
de caules rastejantes muito comuns na região Norte de Mato Grosso. 
A experiência relatada demonstrou a importância e a legitimidade de 
o professor preparar e explorar material inclusivo que suscite meto-
dologias diferentes, com isso garantindo a inclusão dos alunos com 
deficiência e, ao mesmo tempo, a participação de todos os alunos da 
sala nesse processo interativo de construção do conhecimento.
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Fonte: Acervo dos autores
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A importância da horta sensorial 
inclusiva no aprendizado  

das crianças

Cleonice de Oliveira 
Thaise Nazareth Ferreira 

Rafaela Screnci Ribeiro

O maior desafio da atualidade para os educadores das escolas 
regulares inclusivas é conseguir adequar materiais pedagógicos para 
atender tanto os alunos com deficiência quanto aqueles que não pos-
suem deficiência, desse modo tornando as relações de ensino-apren-
dizagem mais efetivas e significativas (NOVAK,1991). 

Historicamente, o atendimento a crianças com algum tipo de de-
ficiência era realizado em escolas especiais, acreditando-se que elas 
seriam incapazes de conviver com crianças sem deficiência (BRASIL, 
2007). O fato é que aqueles alunos têm os mesmos direitos que estes 
últimos, e devendo ser assistidos de igual maneira pela escola regular 
e ter garantido o seu acesso e sua permanência no estabelecimento de 
ensino com respeito e dedicação, sem exclusão.

Nesse contexto inclusivo, a Educação Ambiental é um dos tópicos 
mais importantes a serem desenvolvidos com as crianças, indepen-
dente de terem alguma deficiência ou não, às quais são dadas possi-
bilidades de explorar sua relação com a natureza e os impactos disso 
no meio ambiente (OLIVEIRAS, 2009). Nisso se inserem os projetos de 
horta escolar como objeto de estudo interdisciplinar, por meio dos 
quais os estudantes são aproximados da realidade e estimulados a 
desenvolver hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos.

Os alunos discutem temas como alimentação, nutrição e ecologia, 
os quais, aliados ao trato com a terra e as plantas, geram situações de 
aprendizagem reais e significativas. No entanto, para isso acontecer, 
os professores devem incentivar o protagonismo dos educandos, in-
serindo-os nas discussões sobre o rumo do projeto e os cuidados com 
os vegetais (DI STASI, 1996).
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Neste artigo, abordamos a importância da inclusão, em especial 
com alunos com deficiência visual e baixa visão, e do conhecimento 
sobre as plantas e seu benefício no cotidiano alimentar, buscando 
compreender a percepção dos alunos sobre plantas em geral e des-
cobrir a melhor forma de sensibilizá-los sobre a importância delas 
e sobre as inúmeras possibilidades de servirem a uma alimentação 
saudável e nutritiva, promovendo uma interação e um novo olhar 
sobre a prática de mediar o conhecimento.  Nesse sentido, Carneiro 
(2011, p. 82) afirma que a

[...] educação inclusiva pressupõe uma reorganização 
no sistema educacional de forma a garantir acesso, per-
manência e condições de aprendizagem a toda popula-
ção em idade escolar. Embora “toda” seja abrangente 
e englobe uma variedade de segmentos, nesta reflexão 
vamos nos ater a um segmento populacional específico, 
alunos com deficiência, que, por características distintas,  

muitas vezes requerem da escola ações diferenciadas.

Estado da Arte

A história da Educação sugere que o ensino das Ciências seja em-
basado no cotidiano, ou seja, que parta de problemas reais e social-
mente importantes, privilegiando as relações e a as práticas sociais. 
Nessa perspectiva, reafirma-se a necessidade de desenvolvimento de 
um trabalho pedagógico conectado ao cotidiano do aluno, a fim de 
facilitar o seu aprendizado e desencadear o processo de alfabetização 
científica (SANTOS, 2005).

O professor deve considerar que para ensinar não basta conhecer o 
conteúdo e manter os alunos atentos, supondo que enquanto prestam 
atenção estão aprendendo, devendo também conciliar a dimensão 
conceitual da aprendizagem e da disciplina com a dimensão formativa 
e cultural. Não se pode conceber, atualmente, um ensino de Ciências 
como algo desvinculado dos aspectos tecnológicos e sociais que por 
meio dessa matéria são introduzidos nos meios sociais para transfor-
má-los (CARVALHO, 2004).

Os alunos que participaram do estudo consideraram a ausência de 
aulas práticas um dos fatores que podem contribuir com suas dificul-
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dades de aprendizado. Com essas aulas, espera-se poder despertar e 
sustentar o interesse dos alunos; trabalhar com os educandos as ex-
perimentações e investigações científicas; desenvolver a competência 
de buscar a resolução problemas; compreender conceitos básicos e 
desenvolver habilidades. Além disso, “[...] somente nas aulas práticas 
os alunos enfrentam os resultados não previstos, cuja interpretação 
desafia sua imaginação e raciocínio.” (SILVA, 2008)

O ensino da Botânica, bem como uma grande parte dos conteúdos 
relacionados às disciplinas de Ciências e Biologia, pode ser marcado por 
diversos entraves e, dentre os mais evidentes, o desinteresse dos alu-
nos por por tais matérias e a falta de atividades práticas e de material 
didático voltados para o aproveitamento das aulas (MENEZES, 2008). 

Uma boa estratégia é inserir o ensino da Botânica com o estudo da 
Educação Ambiental, cujos conteúdos podem ser de mais fácil apro-
priação por parte dos alunos e na opinião de Almeida e Maia (2017), tem 
o compromisso de promover mudanças de valores, comportamentos 
e atitudes na sociedade, para que esta se sinta inserida na natureza e 
possa desenvolver uma relação mais sustentável com o meio natural. 
Nesse contexto, o jardim sensorial, além de espaço adequado para o 
exercício de práticas paradidáticas, de estudos em Educação Ambien-
tal, Botânica, Etnobotânica e percepção sensorial, pode ser utilizado 
como ambiente não formal de ensino-aprendizagem.

A Educação Ambiental pode ser trabalhada além dos aspectos 
formais de ensino, promovendo o contato direto do aluno com a 
natureza, a expressão corporal e as atividades sensoriais, com foco 
no estímulo à percepção ambiental. Para Tuan (1980), a percepção 
“[...] é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 
atividade proposital em que certos fenômenos são claramente regis-
trados enquanto outros são bloqueados. ”. A partir dessas premissas, 
a vivência no meio ambiente desenvolvida por instituições de ensino 
pode despertar nos alunos, funcionários e professores uma percep-
ção ambiental diferenciada, mais aguçada. O jardim sensorial, nesse 
sentido, destaca-se como uma estratégia de grande importância para 
o estreitamento das relações entre o homem e a natureza (OLIVEIRA; 
VARGAS, 2009).

Conforme Dewey (1980), “[...] a experiência escolar amplia e inten-
sifica a socialização da criança. ”. E a horta escolar é um instrumento 

65 



cujo processo de construção, dependendo do encaminhamento dado 
pelo educador, pode mobilizar diferentes conteúdos curriculares de 
forma significativa e contextualizada e proporcionar vivências que 
resgatam valores.

Nesse sentido, mobilizam-se abordagens da Neurofisiologia, técni-
cas de paisagismo e botânica, bem como fundamentos teórico-concei-
tuais e metodológicos de educação ambiental e de ensino-aprendiza-
gem, com o objetivo primordial de disponibilizar ao aluno um ambiente 
de educação ambiental não formal e de inclusão social. Trata-se de um 
espaço botânico e sinestésico que estimula ao máximo os cinco senti-
dos (tato, visão, olfato, paladar e audição), apoiando-se, inclusive, nos  
princípios de conservação e sustentabilidade ambiental (MELO, 2012).

De acordo com Santos (2015), nas últimas décadas a Educação In-
clusiva vem ganhando evidência por meio dos movimentos sociais e 
conquistando várias garantias legais que acenam com a possibilidade 
de uma melhoria na sua condição social, de estudo e de acessibilidade. 
Entretanto, as leis por si sós não são bastantes para que tais direitos se-
jam respeitados e cumpridos, a menos que trabalhados pela Educação.

Assim sendo, é a escola o local adequado para a implantação de 
políticas públicas que viabilizem o desenvolvimento de métodos que, a 
exemplo do proposto neste texto consubstanciem estratégias de ensino-
-aprendizagem disciplinar e comportamental. No caso, propiciando aos 
alunos o entendimento efetivo das matérias por meio de experiências 
de manipulação de uma horta, e os estimulando e conduzindo, junto 
com toda a comunidade do entorno, a hábitos alimentares saudáveis 
e conscientes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

Especificamente, uma horta montada na escola é uma oportunida-
de excelente não só para que todos sejam orientados e incentivados 
ao consumo do que é tão bom inclusive por fazer bem à saúde, mas 
também para que percebam a relação entre os alimentos e a terra que 
os produz e, nisso, a importância da preservação do planeta (ANTO-
NINI, 2008). Todo o trabalho de construção da horta, a partir do qual 
podemos reconceitualizar o currículo escolar, torna-se ainda mais rico 
quando as crianças aprendem a plantar e a colher os vegetais. E elas 
o encaram como fonte de muitos mistérios e ensinamentos sobre os 
valores emocionais a vida, a morte, a sobrevivência, a paciência, a per-
severança, a criatividade, a adaptação, a transformação, a renovação.
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Neste artigo, apresentamos uma pesquisa de cuja metodologia 
constaram buscas na Internet, leituras, confecção de cartazes, visita 
ao horto florestal e construção de uma mini-horta sementeira. Além 
disso, organizamos uma roda de conversa para a coleta de relatos 
sobre sementes e plantas e uma sondagem com os estudantes para 
colher seus conhecimentos prévios sobre o assunto. Todas as atividades 
envolvidas foram realizadas ante o consentimento livre e esclarecido 
dos sujeitos da pesquisa, bem como de seus responsáveis legais.

Numa proposta como a nossa, a montagem da uma mini-horta em 
vasos feitos de garrafas pet, o que realmente interessa não é o aspecto 
visual da horta e sim o intento de desenvolver a responsabilidade do 
aluno com relação a tudo o que se refere à natureza e aos lugares em 
que vive, como a escola, ou a sua casa.

Nosso projeto promove um estilo de vida saudável por incentivar 
bons hábitos alimentares e, consequentemente, a preservação do meio 
ambiente, propondo práticas mediante as quais ele se torne cada vez 
mais desenvolvido e fortalecido.  

O projeto ocorreu segundo as etapas descritas a seguir:

1. etapa: Relato do conteúdo do que vamos trabalhar no decorrer 
do semestre, com apresentação do tema da semana em slides 
show de variados tipos de plantas, mostrando as características 
de cada tipo de planta.

2. etapa: Confecção de painel de sementeira os alunos identifi-
carão as plantas que nascem através do plantio da semente.

3. etapa: Produção de painel, as partes da planta e suas funções.

4. etapa: Confecção de ovinhos cabeludos.

5. etapa: Germinação do caroço.

6. etapa: Confecção da mini-horta.

A montagem da horta requer muito cuidado quanto à escolha 
do local e do solo, devendo-se considerar estes aspectos: sol e água 
são prioridades na vida das plantas e, por isso, o lugar em que serão 
montados os canteiros tem de receber, no mínimo, cinco horas diárias 
de luz solar e ter por perto uma fonte de água limpa. Sobre a escolha 
do solo, o melhor tipo para a agricultura é o solo areno-argiloso, que 
que possui as propriedades necessárias para o desenvolvimento das 
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plantas. É possível descobrir o tipo de solo por meio de experiências 
simples, a exemplo da que realizamos com os alunos.

Esse trabalho de pesquisa constitui uma atividade contínua, não 
sendo possível, portanto, pré-estabelecer seu tempo de duração. Afi-
nal, uma vez montada a horta espera-se que a cada ano novas turmas 
deem-lhe continuidade.

Os resultados aos quais chegamos foram descritos mediante a 
abordagem qualitativa dos dados levantados, com foco na análise e 
avaliação da eficiência da proposta educacional a partir dos discursos 
que permearam a aplicação e construção da horta sensorial, conforme 
recomendado por Lüdke e André (1986).

Diálogos pertinentes

A pesquisa expressa neste texto foi realizada com os estudantes do 
5º ano do Colégio Cooperativa de Educadores Cristão (COOPEC), situado 
na região metropolitana de Cuiabá e inserido em uma comunidade 
cujos moradores são majoritariamente trabalhadores e colaboradores 
cristãos. O projeto da horta sensorial foi elaborado em conjunto com 
todos os alunos da escola, porém apenas cinco pais de alunos assina-
ram os termos de autorização para a análise dos dados e a verificação 
da eficiência da horta na aprendizagem inclusiva, entre os quais um 
portador de deficiência visual (cego). 

A experiência foi muito preciosa para nós, professoras, e para 
os alunos que puderam participar. Percebemos o diferencial no 
emprego de metodologias diferenciadas para a utilização do meio 
ambiente como prática pedagógica. De fato, tirar o aluno do ambiente 
de sala de aula e propiciar a ele situações concretas de construção 
do conhecimento é enriquecedor De acordo com Allwright (2003) as 
oportunidades de aprendizado do tipo cognitivas podem se dividir em 
oportunidades de encontro, quando o aluno experimenta a oportu-
nidade, como o próprio nome já diz, de “encontrar” (algum material 
que seja significativo para seu aprendizado), e a oportunidade de 
processamento, ou de “processar”, de produzir algo com o material 
de estudo. Um bom exemplo disso são as atividades práticas, como 
a horta sensorial, que efetivamente podem aprimorar o processo de 
construção dos conhecimentos cognitivos.
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A partir do que nos diz Dewey (1980), que “[...] a experiência escolar 
amplia e intensifica a socialização da criança. ”,  podemos afirmar que 
a horta escolar constituiu-se num espaço de vivências interpessoais 
das quais resultaram um somatório de conhecimentos acerca do meio 
ambiente bem como numa prática pedagógica comprometida com 
o conhecimento das relações entre o homem e a natureza. É o que 
podemos apreender nestas falas de alunos:

Tia eu não sabia que alface nascia da terra. (Aluno 01).
Professora, minha avó tem uma horta na casa dela, 
mas nunca vi como que as cebolinhas nascem, achei 
que a gente só comprava no mercado. (Aluno 02).
Acho que vou pedir pra mamãe fazer uma hortinha 
igual dessa lá em casa, muito legal. (Aluno 03).

Pelo observado nesses depoimentos, a implantação da horta na 
escola proporcionou aos alunos um aprendizado significativo, bem 
como contribuiu com a sua formação de pequenos pesquisadores

A Figura 1 apresenta um dos experimentos realizados com os 
alunos, que foi significativo para os mesmos.

Figura 01: Geminação do feijão para explicar o plantio por germinação na horta sensorial.

Fonte: Acervo dos autores

Vivenciar na prática o cultivo de sementes tornou envolvente o 
processo de ensino-aprendizagem, oportunizando aos alunos, entre 
outras vivências, tocar a terra e sentir sua textura, além de trabalhar 
neles a paciência ante a expectativa de ver as sementinhas brotando 
(Figura 1).
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Para Antonini (2008), o trabalho pedagógico deve conscientizar 
os estudantes quanto à importância da relação entre o homem e o 
ambiente, e acreditamos que essa exigência foi cumprida em nossa 
proposta, na qual abordamos assuntos ligados à educação alimentar e 
ambiental. Houve parceria entre os colaboradores e alunos da escola, e 
com recursos mínimos foi possível desenvolver um trabalho inclusivo 
em um ambiente no qual as pessoas, além do contato com a natureza, 
tiveram estimulados os seus sentidos. Em nossa horta, priorizamos o 
cultivo de temperos como salsinha, cebolinha, manjericão, coentro e 
hortelã, todas plantas com pouca raiz.

Embora fosse uma horta compacta (Figura 02), seus produtos 
puderam ser consumidos compondo e enriquecendo o cardápio da 
merenda escolar, auxiliando uma prática social e cultural. 

Figura 02: A horta sensorial construída na escola.

Fonte: Acervo dos autores

A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de respon-
sabilidades e atitudes de cada indivíduo sobre ele geram processos 
educativos ricos, contextualizados, significativos, contexto em que o 
cultivo de hortas escolares pode ser um valioso instrumento educativo. 
Durante a aplicação do produto educacional (Figura 3), foi possível 
observar que os alunos gostaram muito de construir a horta sensorial 
e se sentiram bastante motivados a cuidar dela durante o ano letivo, 
para que os produtos gerados com o projeto fossem utilizados na 
merenda escolar.
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Figura 03: Aplicação do produto educacional com a construção da horta sensorial.

Fonte: Acervo dos autores

Qual não foi a satisfação das crianças ante o contato com a terra 
no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de vida 
encontradas e convivendo no mesmo habitat; o encanto das sementes 
brotando como mágica; a prática diária do cuidado – regar, transplan-
tar, tirar matinhos, tocar e cheirar a terra; as formigas e as minhocas; 
o exercício da paciência e da perseverança, até a natureza brindá-las 
com a transformação de pequenas sementes em verduras.

Portanto, tratou-se de uma atividade foi muito bem aceita pelos 
alunos, pela qual demonstraram grande interesse, participando efe-
tivamente. Ademais, verbalizaram a intenção de estendê-la ao núcleo 
familiar, pedindo aos pais que construíssem em casa hortas utilizando 
pneus, bem como a preocupação com a destinação correta dos resíduos 
produzidos ali.

Hernandez (1997) ressalta a importância de a escola adotar a 
pedagogia de projetos para poder alcançar realmente a eficiência no 
processo de ensino-aprendizagem. Nessa direção, o desenvolvimento 
da horta sensorial foi exitoso e gratificante, pois a forma como foi 
trabalhado o assunto, por sinal muito agradável, , foi reveladora da 
importância de uma atuação docente que proporcione às crianças a 
autonomia perante a diversidade ambiental. 
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A partir das formas de vida, dos recursos de vida e dos processos 
de vida detectados na horta pudemos reconceitualizar nosso currículo 
escolar (ALMEIDA, 2017). A multiplicidade de aprendizagens pessoais 
decorrentes da construção e do cultivo da foi enriquecedora, sobretudo 
quanto às interações sociais que inseriram os envolvidos em questões 
de preservação e conscientização do meio ambiente, como a produção 
do próprio alimento e as implicações disso.  Com a proposta investi-
gativa aqui apresentada, pudemos analisar a inclusão na educação 
e mostrar ser essa uma ação factível mesmo quando os recursos dos 
quais se pode dispor são mínimos. Realmente, no projeto inclusivo 
da horta sensorial, o aluno com deficiência visual (cego) mobilizou os 
seus outros sentidos para participar das atividades. No final do projeto, 
por meio de uma prática de integração e solidarização com o colega 
cego, todos os demais alunos foram vendados e convidados a andar e 
perceber o espaço da horta e as hortaliças ali plantadas. 

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes 
buscado cumprir o importante papel que é desenvolver nas crianças 
o comprometimento com o cuidado com o ambiente escolar e com as 
relações sociais como reflexo do respeito e do carinho consigo mesmo, 
com o outro e com o mundo (DEWEY, 1980).

 O projeto da horta sensorial propiciou-nos conhecer a natureza 
da ciência e entender como os conhecimentos são produzidos e suas 
implicações para a humanidade e o meio ambiente. Vivências como 
essas podem transformar pequenos espaços das escolas em cantos de 
muito encanto e aprendizado para alunos de todas as idades, como 
demonstrado pelos resultados e pela consecução dos objetivos do 
projeto aqui apresentado. Além de promover a melhoria da qualidade 
de vida de todos mediante a proposta de uma alimentação saudável e 
consciente, a horta é um instrumento didático-pedagógico que, a de-
pender do modo como é encaminhado pelo educador, pode envolver 
diferentes conteúdos curriculares e desenvolvê-los de forma signifi-
cativa e contextualizada por meio de vivências que resgatam valores.

Reflexões pertinentes

A escola efetivamente inclusiva adota a postura inovadora de pro-
duzir e desenvolver práticas pedagógicas aliadas e comprometidas com 
um processo de ensino-aprendizagem que promova, estimule e efetive, 
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entre outras capacidades, a autonomia da criança em suas relações 
com os espaços e os ambientes nos quais se inserem. Por conseguinte, 
as aulas planejadas segundo essa perspectiva educativa tornam-se 
motivantes, atrativas, criativas, significativas e diferenciadas tanto 
para o professor quanto para o aluno, tal como se deu na proposta de 
construção da horta sensorial descrita neste artigo. A questão do meio 
ambiente foi trabalhada no projeto com o objetivo de transformar a 
cultura alimentar dos envolvidos e auxilia. Tratou-se de uma ação 
pedagógica e educativa que envolveu diversas disciplinas básicas e 
estimulou nos educandos a utilização dos conhecimentos adquiridos, 
relacionando-os com a vida e com o seu papel de cidadãos responsáveis 
e ativos na comunidade e na sociedade mais ampliada. Ressaltamos 
que a proposta pode se estender a todas as séries e atender as especi-
ficidades de cada aluno.

Assim, a autoavaliação também se torna eficaz, pois levará os 
educandos a relatar, questionar, criticar, raciocinar, interagir, dando 
maiores subsídios ao conhecimento e à reflexão sobre as próprias 
atitudes e, ao mesmo tempo, estimulando-os.

Compreender o diferente na educação faz a diferença. Sabemos 
que a tarefa não é fácil, as dificuldades estão sempre presentes, mas 
escolhemos enfrentá-las e superá-las com a transformação da reali-
dade posta.

Neste artigo, deixamos alguns pontos em aberto por acreditar que 
toda história tem seus múltiplos olhares, mas esperamos que o nosso 
olhar, a nossa prática, auxilie e impulsione, de alguma forma, novas 
pesquisas e experiências. Há que se ressaltar nisso a imprescindibili-
dade de dinamizar e adotar recursos metodológicos multivariados e 
que proporcionem ao aluno, inclusive, o contato direto com as plantas 
em seu ecossistema natural, destacando suas funções, seus aspectos 
ecológicos, sua distribuição, sua diversidade e suas características 
morfológicas, dentre outros aspectos geralmente teorizados de for-
ma maçante e isentos de aplicabilidade, de experimentação prática. 
Neste caso, deve-se atentar para as dificuldades que os alunos podem 
apresentar quando apenas um recurso didático é além de facilitar a 
efetivação tanto do ensino quanto da aprendizagem.
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A Biologia ao alcance das mãos

Maiame Carvalho de Sousa 
Silvia Calciolari 

Débora Eriléia Pedrotti 
Leize Lima de Oliveira

Alguns professores alegam ter dificuldades para trabalhar com 
estudantes com deficiência, muitos dos quais apontam ser a falta de for-
mação docente inclusiva o maior complicador. No entanto, acreditamos 
que associada a isso esteja a carência de materiais didáticos adaptados 
às especificidades de cada caso, bem como de sensibilidade e empatia.

No que se refere ao ensino de ciências, pontualmente, em um 
contexto de inclusão de alunos com surdez ou com recursos sonoros 
reduzidos, defendemos que as aulas práticas são uma excelente alter-
nativa. (DIAS; SILVA; BRAUN, 2007, p. 107). Além disso, durante essas 
aulas, que exigem o compartilhamento de materiais entre os colegas 
da turma, constituem um ambiente propício para despertar e cultivar 
neles a solidariedade, a cooperação e a aceitação das diferenças, qua-
lidades necessárias ao convívio em sociedade e, consequentemente, 
promotoras de inclusão.

Nessa perspectiva, corroboramos com Lippe et al. (2009), quando e 
afirma que, hoje, o grande desafio o professor de ciências é encontrar 
uma metodologias que inclua a no processo educativo tanto a pessoa 
mas não impossível.

Diálogo com os teóricos

Com base nos dados do Censo Escolar de 2013 (INEP, 2014), nota-
mos que o Brasil contabiliza atualmente 8,3 milhões de matrículas 
no nível médio de ensino, das quais cerca de 2,3 milhões no período 
noturno de escolas da rede pública. Infelizmente, segundo pesquisas, 

o desempenho desses estudantes em relação ao dos que frequentam 
o período diurno é menor.

A respeito desse mesmo segmento discente, os dados obtidos por 
meio do Questionário do Aluno do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (Saeb) (MEC, 2013) revelaram que o percentual de jovens do 
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noturno (16%) que já abandonaram a escola pelo menos uma vez foi 
três vezes maior do que o de jovens do diurno (5%). Quanto à distorção 
idade/série, esta apresentou um índice maior no período noturno (53%) 
do que no diurno (23%).  Diante disso, acreditamos ser premente o de-
senvolvimento de ferramentas pedagógicas para o ensino de Ciências.

Nesse universo complexo e delicado se encontrava inserida a 
estudante surda objeto de nossas observações. Desse modo, além de 
vislumbrar aulas mais atrativas e que possibilitassem o desenvolvi-
mento da autonomia intelectual desses estudantes, propusemo-nos o 
desafio de produzir aulas que promovessem a “cooperação/solidarie-
dade, comunidade, respeito e valorização das diferenças” (SANCHEZ, 
2005, p. 17).

Relativamente ao ensino de ciências e biologia, entendemos que 
este deve atender as necessidades de todos os indivíduos no sentido 
de proporcionar a eles a construção de um conhecimento científico 
que os capacite a fazer a leitura de mundo, além de transformá-los em 
homens e mulheres críticos e participativos (CHASSOT, 2002). Assim, 
ao “[...] Ampliar as possibilidades de compreensão e participação 
efetiva nesse mundo.” (BRASIL, 1996, p. 35), de certa forma estaremos 
efetuando a inclusão.

Para realizar a atividade, ocupamos a sala de aula regular e o labo-
ratório ciências. Utilizamos peças de animais conservados em álcool 
70% e de outros encontrados mortos no pátio da escola, além de lupa 
de mão, microscópio e lupas estereoscópicas. Basicamente, a aula 
consistia em observar as estruturas corporais de cada filo. O tempo 
total de consecução da atividade  foi de quatro aulas com duração de 
50 minutos cada.

A sala foi organizada da seguinte maneira: as peças foram sepa-
radas em grupos e dispostas no balcão, e os estudantes, divididos em 
duplas, faziam rodízio em torno da bancada a fim de observar e anotar 
as características que iam observando.

Lembremos que, previamente a esse momento de prática, minis-
tramos aula expositiva/dialogada acerca de aspectos gerais dos filos 
estudados. Preparamos um roteiro pré-elaborado, que foi escrito no 
quadro para os estudantes poderem se orientar durante a tarefa. Como 
material biológico, ou minicoleção zoológica, : aranhas, baratão, car-
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rapato, gafanhoto, besouro, formigas, lombriga, borboletas; Datashow, 
vídeos (curtos), notebook; caderno, lápis; recursos humanos.

A todo momento os estudantes foram encorajados a trabalhar em 
colaboração mútua, uns com os outros, seja na divisão dos materiais, 
seja dirimindo dúvidas entre si.

Diálogos pertinentes

Diante do fato de que “[...] o ensino é altamente facilitado por meio 
da linguagem que acaba sendo não apenas o meio de comunicação, 
mas o instrumento que o estudante pode usar para ordenar o meio 
ambiente.” (BRUNER, 1969, p. 20), os trabalhos foram organizados em 
pequenos grupos para que houvesse trocas entre eles e a estudante 
surda pudesse contribuir com os estudantes ouvintes e vice-versa. To-
dos foram encorajados a participar, se expressar, questionar; ninguém 
ficou passivo nessa aula.

Infelizmente, mesmo com todo o cuidado e liberdade disponibiliza-
do para eles, alguns se negaram a interagir e participar das atividades, 
porém, a depois de conversarmos com eles, retornavam às atividades. 
Isso nos alertou sobre a importância de proceder a uma análise mais 
profunda acerca desse desinteresse e, a partir disso, traçar estratégias 
para superá-lo.

Todavia, mesmo após esse pequeno incidente, o resultado final foi 
satisfatório, e vislumbramos a aula em laboratório utilizando-se de 
minicoleções zoológicas como instrumento metodológico apropriado 
para promover a motivação e o envolvimento dos estudantes, bem 
como ampliar a capacidade de interação entre eles.

A respeito disso, Demo (2007, p. 18) defende que

[...] trabalhar em equipe é um reclamo cada vez mais 
insistente dos tempos modernos, por várias razões 
muito convincentes.  De uma parte, trata-se de su-
perar a especialização excessiva, que sabe muito de 
quase nada, porquanto não faz jus à complexidade da 
realidade, sobretudo não compreende a sociedade, 
seus problemas e desafios, de modo matricial, globa-
lizado, multidisciplinar. De outra, o trabalho de equi-
pe, além de ressaltar o repto da competência formal, 
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coloca a necessidade de exercitar a cidadania coletiva 
e organizada, à medida que se torna crucial argumen-
tar na direção dos consensos possíveis. Neste senti-
do, pode-se trabalhar a solidariedade e a ética política 
de maneira mais objetiva, lançando sobre o conheci-

mento o desafio da qualidade política.

Nesses termos, nosso objetivo foi propor uma atividade prática 
numa perspectiva inclusiva com vistas a propiciar aos estudantes 
momentos de reflexão, interação e de trocas de saberes acerca das 
características básicas do Reino Metazoa.

Reflexões pertinentes

No estudo desenvolvido, percebemos que a estudante surda inte-
ragiu mais durante as aulas práticas, com isso estimulando os cole-
gas a participar das atividades propostas. Na turma, havia, além da 
intérprete, um aluno falante em Libras. No entanto, a comunicação 
acontecia mesmo sem a fluência da professora e do restante da turma, 
que era bastante colaborativa e participativa.

Enfim, a convivência integrativa da classe possibilitou o desenvol-
vimento de atividades coletivas mesmo diante da dificuldade com a 
linguagem, isso sugerindo que se todos fossem bilíngues o rendimento 
teria sido melhor.
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Cadeia alimentar no ensino 
fundamental: aspectos voltados  

para a inclusão de alunos  
com baixa visão

Ana Paula Pedrozo Lima Nascimento 
Nilcéia Maria de Oliveira Pereira 

Renata Cristina Cabrera

A educação inclusiva é um desafio para o sistema de ensino no 
Brasil, porém tem avançado na elaboração e na implementação de 
ações que possam garantir a sua efetivação no processo de ensino-
-aprendizagem.

Nessa perspectiva, as escolas vêm tornado a inclusão uma realidade 
em seu interior, sendo que nelas o direito à educação não se limita 
ao acesso e e à materialização da matrícula do aluno, consistindo 
na participação de uma aprendizagem processada ao longo da vida. 
Logo, essa ação envolve alunos, pais, professores, gestores escolares 
e formadores docentes, os quais, juntos, trabalham com o intuito de 
concretizar a ampliar as condições necessárias para garantir e ver 
cumprido o direito à educação. Segundo Lowenthal Filho (2010, p. 44),

[...] promover a inclusão significa, sobretudo, uma 
mudança de postura de olhar acerca da deficiência. 
Implica em quebras de paradigmas, em reformulação 
no nosso sistema de ensino para conquista de uma 
educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimen-
to adequado e a permanência sejam garantidos a to-
dos os alunos independentemente de suas diferentes 

necessidades.

Uma educação dessa natureza suscita a participação de todos os 
educandos na escola, entre os quais deve promover a valorização e 
o respeito bem como a igualdade e o reconhecimento das diferenças.

De acordo com Favelo (2009, p. 12), a inclusão envolve:
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• os processos de aumentar a participação de estudantes e a re-
dução de sua exclusão de currículos, culturas e comunidades de 
escolas locais.

• Reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de 
forma que respondam à diversidade de estudantes em suas 
localidades.

• A presença, a participação e a realização de todos os estudantes 
vulneráveis a pressões exclusivas, não somente aqueles com 
deficiências ou aqueles categorizados como “pessoas com neces-
sidades educacionais especiais”.

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) enfatiza de “[...] toda 
criança tem o direito fundamental à educação, e deve ser dada a opor-
tunidade de atingir e manter o nível de aprendizagem.” (UNESCO, 1994).

Mansilla et al. (2017, p. 11) acrescentam que “[...] a Declaração 
Mundial Sobre Educação para Todos (UNESCO, 1988) aprovou o plano 
que estabelece que a educação deve estar centrada na aquisição e nos 
resultados efetivos da aprendizagem.”.

Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas 
para garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos que es-
gotem plenamente suas potencialidades. Sendo assim, é o papel da 
escola incluir todos nas mesmas circunstâncias educativas para que 
a aprendizagem realmente ocorra.

As práticas voltadas especificamente para alunos com deficiência 
visual devem estar fundamentas no planejamento, na organização e 
na colaboração entre os professores, que devem buscar estratégias 
mediante as quais o processo educativo se desenvolva e o apoio a todos 
os educandos renda resultados positivos em sala de aula.

A respeito disso, Silva e Oliveira (2014) informam que, para a 
inclusão ocorrer, algumas mudanças devem se dar tanto na parte da 
infraestrutura, quanto na parte pedagógica da escola, pois as crianças 
deficientes não necessitam apenas de um espaço adequado, mas tam-
bém de recursos pedagógicos adaptados e professores qualificados.

Na situação de inclusão, os docentes necessitam ter ciência de que 
encontrarão muitos desafios, estes que, no entanto, poderão ser solu-
cionados com a execução organizada do planejamento, a garantir a 
todos os educandos direitos de igualdade e um aprendizado construído 
conforme o seu ritmo e suas necessidades.
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Ademais, os professores devem assumir que sua colaboração 
na prática educativa é fundamental para o aprendizado dos alunos, 
embora não seja tudo, de posto que, além de demandar a cooperação 
dos educandos a participação efetiva dos pais é fator importante à 
efetivação satisfatória do processo de inclusão.

A Constituição Cidadã da República Federativa do Brasil, promul-
gada em 1988 (BRASIL,1998), assegurou às pessoas com qualquer 
tipo de deficiência o direito à educação escolar em classes comuns e 
ao atendimento educacional especializado, este devendo ocorrer por 
meio de salas de recursos necessariamente disponibilizadas na escola.

O direito de inclusão também está assegurado: na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) - Lei n.  9.394/96 (BRASIL, 
1996); no parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB n. 17/01 
(CNE/CEB,2001); na Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de CNE/
CEB,2005). Ainda, em seu artigo 5º, alínea C, o Decreto Federal n. 5.296, 
de 02 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004) estabelece normas gerais 
e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas com 
deficiência ou modalidade reduzida, baixa visão com acuidade visual 
entre 0,3 e 0,05 no olho de melhor visão e com a melhor correção óptica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece diferentes graus 
de deficiência visual podem ser classificadas como casos de baixa 
visão: leve, moderado ou profundo em todos podendo ser úteis o uso 
de lupas, telescópio, dentre outros objetos auxiliares.

De modo geral, o atendimento educacional especializado na sala de 
recursos engloba o ensino de Libras, do sistema Braille e do Soroban, 
a comunicação alternativa e a disponibilização ao aluno de material 
pedagógico acessível.

Não se trata de uma sala de reforço e sim de um espaço mediador 
no processo de apropriação e produção de conhecimento. Os alunos 
atendidos ali são aqueles que apresentam alguma necessidade educa-
cional especial, entre estes se incluindo os que apresentam limitações 
no processo de desenvolvimento, que não conseguem acompanhar as 
atividades curriculares, que possuem dificuldades em se comunicar 
e, mesmo, que evidenciem altas habilidades.

Mantoane Prieto (2006 apud SILVA; OLIVEIRA, 2014) destacam a 
importância da formação profissional para que ações educacionais 
inclusivas possam ser implementadas, ou seja, os profissionais de-
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vem estar aptos a elaborar e implantar novas propostas e práticas de 
ensino, a fim de corresponder às características específicas de cada 
aluno, especiais ou não. De acordo com as Diretrizes Nacionais para 
Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 53),

[...] o professor da educação especial utiliza méto-
dos, técnicas, procedimentos didáticos e recursos pe-
dagógicos especializados e, quando  necessário, equi-
pamentos e materiais didáticos específicos, conforme 
série/ciclo etapa da educação básica, para que tenha 

acesso ao currículo da base nacional comum.

Nesse sentido, a escola inclusiva de boa qualidade deve tornar o 
ambiente estimulante, dotado das condições favoráveis à aprendiza-
gem dos alunos com deficiência visual, os quais, tais como os colegas, 
alimentam o mesmo desejo de brincar, aprender, se comunicar, de 
saber algo sobre o que os deixa curiosos, devendo, portanto, ser tra-
tados da mesma forma.

Na opinião de Silva et al. (2007 apud SILVA; OLIVEIRA, 2014), o traba-
lho de alteração ou adaptação de instrumentos de ensino pode incluir re-
presentações de formatos diversos com cores, relevos e texturas variadas, 
permitindo ao aluno identificar cada objeto e distinguir uns dos outros.

No caso dos alunos com baixa visão, o material deve ter cores fortes 
ou em contraste para melhor se adequar à limitação de cada aluno, ou 
as fontes sejam ampliadas, alternativas essas que podem ser essenciais 
no processo de aprendizagem.

Com o intuito de desenvolver uma proposta de material didático 
que contribua para a inclusão de alunos com baixa visão no ensino de 
Ciências Naturais, trazemos neste texto a discussão sobre a temática 
cadeia alimentar, norteada pelos seguintes objetivos: elaborar uma 
aula inclusiva para uma turma do sexto ano do ensino fundamental 
de uma escola pública no município de Pedra Preta, Mato Grosso (MT); 
produzir material didático em alto-relevo sobre a cadeia alimentar do 
ambiente terrestre, a fim de auxiliar os estudantes na aprendizagem 
dos conceitos relacionados à temática eleita, ou seja, as relações es-
tabelecidas entre seres produtores, consumidores e decompositores; 
identificar o conhecimento-prévio dos alunos selecionados sobre esses 
seres e seus impactos na cadeia alimentar.
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O trabalho investigativo aqui descrito fundamentou-se numa 
bibliografia que possibilitou maior compreensão da problemática 
focalizada e se constituiu em uma pesquisa de natureza qualitativa, 
definida como a descrição e a interpretação do fenômeno analisado a 
partir da coleta de dados via depoimentos, entrevistas, observações, 
entre outras, das situações examinadas.

Durante esse processo de coleta, a docente da disciplina de Ciências 
Naturais informou-nos que a referida turma possuía um total de 30 
alunos, entre os quais dois com baixa visão. Após esse primeiro contato, 
conversamos com os responsáveis por ambos os estudantes, e fomos 
certificados de que as deficiências eram, respectivamente, nistagmo e 
coriorretinite.

Os dois alunos frequentavam a sala recurso, mas a professora 
regente revelou que encontrava dificuldade para a administração 
do conteúdo devido à falta de material pedagógico adaptado. Esse 
depoimento confirmou que nossa investigação era legitimada pela 
realidade da escola pública na qual se desenvolvia.

O tema cadeia alimentar foi escolhido em função de o conteúdo 
permitir a compreensão da totalidade das relações alimentares em um 
ambiente terrestre. Para abordá-lo, confeccionamos o material pedagó-
gico usando cartolina, cola quente, cola branca, papel micro ondulado, 
desenhos impressos, lápis de cor, miçangas, velcro, TNT, EVA e isopor.

Os seres produtores foram representados com capim artificial; os 
decompositores, com miçangas nas extremidades; e os consumidores, 
com cola quente contornando os desenhos de cada animal.

Antes de ser trabalhado pelos alunos na escola, todo o material 
produzido foi testado, em uma sala fora do ambiente escolar, por um 
voluntário com baixa visão. Então, corrigidos os erros de confecção 
e de interpretação para o seu manuseio, foi apresentado aos alunos 
participantes do estudo.

Para a explicação do conteúdo, utilizamos como recurso pedagógico 
uma cadeia alimentar confeccionada em alto relevo e uma caixinha 
de som por meio da qual se emitiam os sons de alguns dos animais.

Cinco momentos constituíram o conjunto das atividades propostas, 
o qual foi aplicado no espaço de tempo de setenta e cinco minutos a 
24 alunos participantes, dentre estes, um com baixa visão. Os demais 
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contabilizados inicialmente não compareceram no dia da realização 
dos trabalhos.

No primeiro momento, foi feita a apresentação das alunas do curso 
de especialização em Diversidade e Inclusão no Contexto de Ciências 
Naturais para a turma e exposto o tema que seria explorado, a cadeia 
alimentar de um ambiente terrestre.

No segundo momento, foi feito o levantamento com os alunos sobre 
o que eles conheciam a respeito do tema. Para tanto, foram-lhes dirigidas 
questões às quais eles deveriam responder oralmente. Tais indagações 
foram guiadas por um roteiro de orientações pré-elaborado e constando 
sete questões, haja vista a professora ter nos informado que o tema já 
havia sido trabalhado anteriormente, abordando-se os principais con-
ceitos, quais sejam: fotossíntese, seres produtores, consumidores e de-
compositores e as relações alimentares dentro de um ambiente terrestre.

No terceiro momento, os alunos foram divididos em três grupos de 
oito integrantes. Em cada equipe, havia uma responsável pela coordena-
ção das atividades, dividida entre a professora regente e as duas autoras 
deste artigo. Todas as informações referentes ao trabalho de montagem 
de uma cadeia alimentar foram previamente discutidas com os alunos.

Antes de manusear o material, os alunos ouviram a reprodução dos 
sons de alguns seres vivos que faziam parte do material pedagógico 
e faziam a associação entre um e outro, os sons com os respectivos 
emissores. Em seguida, foram listados todos os seres que faziam parte 
da cadeia alimentar representada, e os alunos, com os olhos vendados, 
passaram a manuseá-los e identificá-los de acordo com o nível trófico 
de cada animal nesse percurso.

No quarto momento, já com os olhos desvendados, começaram a 
montar o material pedagógico. Durante esse trabalho, os alunos intera-
giam entre si, dialogando quando ocorria um erro de montagem, e só 
davam prosseguimento à atividade quando compreendiam a relação 
alimentar do ser vivo dentro da cadeia.

No quinto momento, os alunos puderam explorar o material, iden-
tificando as diferentes possibilidades de cadeia alimentar dos seres 
existentes no recorte de ambiente terrestre.

Durante todo o processo de aplicação das atividades, observamos 
e fizemos anotações sobre a participação dos alunos, se estes intera-

86 



giram com o material e uns com os outros na realização das tarefas, 
se conseguiram estabelecer relação entre o material confeccionado 
e o conteúdo trabalhado, se puderam identificar os seres que faziam 
parte do jogo, se o material pedagógico era de fácil compreensão, se os 
seres escolhidos para representar  a  cadeia  alimentar  eram conheci-
dos por todos, se o material permitiu-lhes observar as várias relações 
alimentares dentro daquele ambiente terrestre, se todos participaram 
da montagem do jogo, se o material contribuiu para o aluno com baixa 
visão compreender e participar de todas as etapas de sua produção.

O resultado dessas observações e os dados coletados são descritos 
e analisados na sequência.

Diálogos pertinentes

A elaboração e a produção do material constituíram um momento 
que exigiu de nós a análise das relações entre os seres vivos que gosta-
ríamos de representar na cadeia alimentar e, ao mesmo tempo, garan-
tisse a inclusão do aluno com baixa visão nas atividades desenvolvidas.

A Figura 1 a seguir retrata parte do processo de produção do re-
ferido material:

Figura 1 – Processo de produção do material didático 
Fonte: TEXEIRA, 2018.

Todo o material trabalhado foi desenvolvido por nós, e, durante o 
processo de sua produção, pudemos refletir sobre a prática didática 
na qual seria utilizado. Dito de outro modo, o processo de confecção 
e montagem do material foi bem desafiadoras, pois enfrentamos difi-
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culdades para escolher os seres que integrariam a cadeia alimentar, 
o ambiente terrestre e o material que faria a ligação entre eles.

Confeccionamos a primeira cadeia alimentar em alto relevo, utili-
zando palitos de picolés pregados com cola quente em base de cartolina. 
Porém, o intento não deu certo, pois a ponta do palito era arredondada, 
e, ao serem encaixados, sobrou um pequeno espaço entre eles.

Os seres vivos o mesmo material de alto relvo. O material ficou 
confuso, pequeno e pouco atrativo. Tivemos que reavaliar e reorga-
nizar a produção novamente.

Construímos a segunda cadeia alimentar usando papel micro-on-
dulado para fazer a ligação entre os seres vivos; capim artificial para 
representar os produtores; miçangas para os decompositores; e cola 
quente para contornar as estruturas dos desenhos dos seres consu-
midores. A base, montada em cartolina e em isopor, media um metro 
de largura por um metro de comprimento.

Em seguida, chamamos uma pessoa adulta com baixa visão para 
manusear o material, a qual observou que alguns animais escolhidos 
para fazer parte da cadeia alimentar tinham características parecidas 
e isso poderia gerar confusão. Então, os animas foram substituídos por 
outros com características bem específicas.

A Figura 2 a seguir representa o resultado do referido material:

Figura 2 – Resultado da produção do material didático 
Fonte: TEXEIRA, 2018.
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Antes de darmos início ao trabalho em sala de aula, fizemos a revi-
são do conteúdo sobre cadeia alimentar, momento em que os alunos se 
mostraram bastante participativos, respondendo às perguntas que lhes 
fazíamos e a partir de cujas respostas íamos explicando o assunto em 
pauta. A questão que eles tiveram maior dificuldade de responder foi 
sobre os seres produtores. Eles sabiam que esses seres produziam seu 
próprio alimento, mas não sabiam explicar o processo da fotossíntese.

Nesse contexto de participação ativa e espontânea, a aluna com 
baixa visão interagia, mas somente quando convidada, embora, ao 
manusear o material produzido, podendo sentir o formato dos seres 
em alto-relevo e ouvir alguns sons de animais que constituíam a cadeia 
alimentar apresentada, passava a demonstrar grande interesse em 
realizar as atividades propostas.

Na acepção de Souza (2013), o aluno com deficiente visual aprende 
por meio da interação via sensações, da discriminação, das identifi-
cações e do reconhecimento do objeto, que lhe permitem distinguir 
a informação a ser utilizada como percepção e transformada em 
aprendizagem, em novo conhecimento. A Figura 3 retrata os alunos 
manuseando o material:

Figura 3 – Alunos manuseando o material didático produzido 

Fonte: TEIXEIRA, 2018
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Feita a explanação do material didático, percebemos que alguns 
alunos apresentaram dificuldades para assimilar a proposta por não 
terem entendido o significado da palavra alto-relevo. Até que, de 
olhos vendados, começaram a tocar, sentir e identificar os elementos 
que davam forma àquele tipo de superfície. Todos, cada qual no seu 
ritmo, participaram desse momento e conseguiram reconhecer os 
seres componentes da cadeia alimentar a partir das características 
que para eles mais chamavam atenção em cada ser ali representado. 
Exemplo: quando manusearam a borboleta, uns a reconheceram pelas 
asas; outros, pelas antenas; e outros; pelo corpo.

O processo de montagem do material didático constituiu para os 
educandos um momento de socialização e de demonstração prática 
dos conceitos de seres produtores, consumidores e decompositores e 
suas relações alimentares dentro do ambiente terrestre representado.

Os alunos exploraram o material, identificaram nele todos os seres 
vivos da cadeia alimentar representada, levantaram questionamen-
tos sobre seus hábitos alimentares nesse percurso, montaram várias 
opções de cadeia alimentar com outras possibilidades de alimentação 
para os seres ali presentes. A Figura 4 retrata os alunos avaliando 
possibilidades de montagem da cadeia alimentar:

Figura 4 – Momento de discussão sobre as possibilidades de montagem  

da cadeia alimentar. Fonte: TEXEIRA, 2018
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A Figura 5 a seguir representa o momento em que os alunos fixam 
os seres vivos de acordo com a opção da cadeia alimentar discutida:

Figura 5 – Montagem da cadeia alimentar após a discussão realizada pelo grupo de alunos 
Fonte: TEXEIRA, 2018

Os alunos com deficiência necessitam de um ambiente estimulador, 
de mediadores e de condições favoráveis à exploração de seu referen-
cial perceptivo particular. No mais, não diferem dos demais quanto 
ao que são também seus o desejo e o interesse de aprender, a curio-
sidade, motivações, necessidades gerais de cuidados, proteção, afeto, 
brincadeiras, limites, convívio e recreação (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007).

O manuseio e a montagem do material pedagógico proporcionaram 
momentos lúdicos, prazerosos, de interação e socialização a todos os 
alunos, que puderam participar ativamente da aula, nisso se eviden-
ciando o cumprimento dos objetivos traçados para a investigação 
proposta e apresentada neste artigo.

Reflexões pertinentes

O desenvolvimento da pesquisa trazida neste texto possibilitou-nos 
refletir sobre a questão da educação inclusiva em Ciências Naturais. 
Propomos construir e aplicar um material didático sensorial por meio 
do qual pudéssemos, ao mesmo tempo, trabalhar o conteúdo selecio-
nado, a cadeia alimentar, e efetivar a inclusão com a participação de 
todos os alunos.

Percebemos que o material produzido serviu de suporte para o 
aluno com baixa visão, que conseguiu interagir, acompanhar, socia-
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lizar e participar junto com os colegas, cada um no seu próprio ritmo, 
de todas as etapas da montagem do material.

Encontramos em Stainback (1999) sustentação para a opinião de 
que, com a nossa proposta, a inclusão foi efetivada, entendendo que 
isso não significou igualar as diferenças e sim compreender as diver-
sidades e necessidades de cada aluno:

[...] uma escola inclusiva é aquela que educa todos os 
alunos em salas de aula regulares. Educar todos os alu-
nos em salas de aula regulares significa que todo aluno 
recebe educação e frequenta aulas regulares. Também 
significa que todos os alunos recebem oportunidades  
educacionais adequadas, que são desafiadoras, porém 
ajustadas às suas habilidades e necessidades.

Como o tema já havia sido trabalhado em sala de aula, ressaltamos que 
o material desempenhou função complementar no processo de aprendi-
zado dos alunos. Portanto, acreditamos que dar aos educandos a oportu-
nidade de participar da montagem, no caso em tela, da cadeia alimentar  
pode auxiliá-los na compreensão dos conceitos básicos da ecologia.

Em face disso, entendemos que o material educativo adaptado às 
necessidades dos alunos com baixa visão amplia suas possibilidades 
de aprendizagem. 

A partir da realização do trabalho de pesquisa como requisito 
curricular para a especialização em Diversidade e Educação Inclusiva 
no Contexto das Ciências Naturais, nós, pesquisadoras, nos deparamos 
com fenômenos que antes havíamos somente abordado em discussões 
teóricas e que são mesmo passíveis de ocorrer no contexto de uma 
escola pública. Essa aproximação nos permitiu, dentre outras coisas, 
constatar a aplicabilidade da aula inclusiva no que se refere tanto ao 
embasamento teórico, quanto à empregabilidade das técnicas adotadas.

Por fim, entendemos com Henriques (2012, p. 9):

[...] escola inclusiva é aquela que garante a qualidade 
de ensino a cada um de seus alunos, reconhecendo e 
respeitando a diversidade e respondendo a cada um 
de acordo com suas potencialidades e necessidades. 
Uma escola somente poderá ser considerada inclusi-
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va quando estiver organizada, para favorecer a cada 
aluno, independentemente de etnia, sexo, idade, de-
ficiência, condição social ou qualquer outra situação. 
Um ensino significativo é aquele que garante o acesso 
ao conjunto sistematizado de conhecimentos como re-

cursos a serem mobilizados.
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Estratégias pedagógicas 
interdisciplinares inclusivas  

no ensino da Física para  
surdos do 9º ano

Danielle Cardoso Peixoto Borges Santos  
Juliene Cristina de Arruda 

Carlos Rinaldi 
Bruna Cristina Prolo Massola

Há muitas estratégias pedagógicas disponíveis para o ensino de 
Física, em todos os níveis, contudo ainda são poucos os trabalhos que 
o abordam no contexto de uma Educação Inclusiva. Sendo assim, 
professores ouvintes e alunos surdos, muitas vezes não se comunicam 
em sala de aula, deixando a desejar no que diz respeito à aprendi-
zagem e à inclusão desses estudantes. Tal constatação é reveladora 
da necessidade de dispensar maior importância e visibilidade a essa 
problemática e, desse modo, buscar a mediação do conhecimento para 
toda a sala de aula.

Segundo Capovilla as políticas erram, na educação regular, ao tra-
tar as crianças ouvintes como surdas e, na educação especial, ao tratar 
as crianças surdas como ouvintes, isso sendo indicativo da demanda de 
um trabalho pedagógico que viabilize a introdução dos alunos surdos 
às aulas de Física básica.

As escolas regulares não focam em suas aulas e planejamentos 
as especificidades dos alunos que apresentam alguma deficiência. 
De igual modo, os professores licenciados, por comum inexperientes 
nessa modalidade de ensino e, portanto, não sabendo como atender 
esse segmento discente em sala de aula, não lhe proporciona uma 
aprendizagem significativa.

No caso dos alunos surdos, uma das dificuldades enfrentadas 
começa por sua língua natural, a Língua de Sinais, desconhecida pela 
maioria dos profissionais da educação, tornando imprescindível a 
presença de um intérprete durante as aulas para estabelecer um elo 
de comunicação entre o professor e aqueles alunos. 
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Em face da problemática apresentada e cientes do reconhecimento 
social dos direitos das Pessoas com Deficiência, entendemos que é 
preciso nos aprofundar na busca de estratégias que facilitem o pro-
cesso de ensino-aprendizagem de alunos surdos. Para tanto, devemos 
considerar suas percepções linguísticas individuais para o estudo de 
Física na Educação Básica, nas aulas de Ciências Naturais, como vimos 
nos Módulos II, III, IV e VIII do curso de especialização em Diversidade 
e Educação Inclusiva no Contexto das Ciências Naturais.

Na pesquisa descrita neste texto, propomos avaliar o grau da 
aprendizagem de alunos ouvintes e daqueles com baixa audição ou 
surdos em inclusão, sobre conceitos de Física aplicados a experimentos.

Na aula preparada com tal fim, exploraremos alguns conteúdos ins-
critos na área das Ciências Naturais e propostos para o 9º ano do Ensino  
de Jovens e Adultos, os quais servirão de apoio aos professores e intér-
pretes em sua prática pedagógica e facilitarão a compreensão dos alu-
nos pontualmente na construção dos conceitos das três leis de Newton.

Educação Inclusiva

O conceito de Educação Inclusiva, datado de meados do século XX, 
pode ser entendido como a construção de uma cultura escolar que re-
conhece e aceita as necessidades educacionais especiais dos estudantes 
e se esforça para construir práticas que possibilitem o aprendizado de 
todos, de acordo com suas habilidades e percepções (GLAT; BLANCO, 
2007). No Brasil, a Educação Inclusiva passou a ser a política educacio-
nal adotada pelo Ministério da Educação desde 2003 (KASSAR, 2011), 
recomendando que alunos com deficiências sejam matriculados no 
sistema comum de ensino, o que de fato vem se efetivando nos últimos 
anos. Conforme o Anuário da Educação Básica (2016), desde 2007, é 
possível observar que, na maioria dos níveis de ensino, o número de 
matrículas de pessoas com deficiência em classes inclusivas supera o 
de matrículas em classes especiais ou em escolas especializadas.

Atualmente, a Educação Inclusiva tem dado grande ênfase à 
participação de toda a comunidade escolar no processo de inclusão. 
A deficiência auditiva exige práticas docentes comprometidas com 
os empecilhos a serem superados pelo aluno no seu dia a dia. Nesse 
sentido, o educador deve valorizar a diversidade para poder com-
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preender a necessidade do aluno em sala de aula e, então, facilitar o 
seu aprendizado.

É crescente o número de alunos surdos ou com deficiência audi-
tiva nas escolas, e muitas vezes os educadores não sabem lidar com 
eles. Qual prática deve ser adotada pelo educador para trabalhar de 
maneira eficaz com esse segmento discente?  Quanto o professor deve 
se qualificar para recebê-lo e conseguir desenvolver atividades que 
contribuam com o ensino e a aprendizagem dessa parcela de alunos? 
A partir dessas indagações, traçamos os objetivos específicos para 
esta proposta investigativa, dentre os quais: entender a inclusão do 
surdo na educação brasileira tendo em vista a sua concretização como 
sugere a legislação vigente; e compreender a deficiência auditiva em 
seu processo histórico, a fim de conhecer a sua história no Brasil e no 
mundo, a história da libras no Brasil e a forma pela qual o professor e 
orientador pode contribuir para o desenvolvimento social e cognitivo 
dos alunos com deficiência auditiva.

Para Giordan (1999) e Lima et al. (2000), uma das estratégias que 
mais motivam o aprendizado dos alunos, emprestando dimensões 
lúdicas ao conteúdo estudado, é a experimentação. A possibilidade de 
perceber a Física de maneira concreta e sensível aos sentidos torna-os 
capazes de se concentrar e assimilar os conceitos de maneira mais 
efetiva. Além disso, caso o experimento seja realizado colaborativa-
mente, com os alunos podendo refletir e discutir sobre os fenômenos, 
medições e erros, a experimentação torna-se uma oportunidade de 
interação entre os envolvidos. O aprendizado ultrapassa a visão posi-
tivista – de repetição de operações para a obtenção de um resultado 
esperado – e passa a ser uma construção simultânea de conhecimento 
científico e relações sociais. No contexto de uma sala de aula inclusiva, 
em que a socialização tem um apelo tão forte quanto a construção do 
conhecimento, a experimentação se torna uma ferramenta ainda mais 
atraente para a promoção do aprendizado.

A Física é uma ciência experimental, e sua aprendizagem dá-se 
efetivamente quando há  relação de uma informação com um aspecto 
que atrai a atenção do aluno, ou seja, o conteúdo é aprendido de forma 
significativa quando relacionado a outras ideias e conceitos, ficando, 
pois, mais claro na mente do aluno. Daí a importância da interação 
com a prática no ensino da matéria.
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A esse respeito, Feynaman (1999, p. 36-37) argumenta:

O teste de conhecimento é a experiência. A própria 
experiência ajuda a produzir essas leis, no sentido em 
que fornece pistas. Mas também é preciso imagina-
ção para criar, a partir dessas pistas, as grandes gene-
ralizações - para descobrir os padrões maravilhosos, 
simples, mas muito estranho por baixo delas e depois, 
experimentar para verificar de novo se fizemos a des-
coberta certa. Esse processo de imaginação é tão difí-
cil que há uma divisão de trabalhos na Física existem 
físicos teóricos que imaginam, deduzem e descobrem 
as novas leis, mas não experimentam, e físicos expe-
rimentais que experimentam, imaginam deduzem e 

descobrem.

Isso justifica a necessidade de aulas práticas no ensino de Física, 
para que ocorra a validação do conteúdo, associando-se o conteúdo 
a ser trabalhado com o dia a dia do aluno de forma coerente e atual.

Entre os recursos didáticos dos quais o professor pode se servir, a 
experimentação ocupa posição privilegiada, pois permite associar a 
aprendizagem à operação da realidade e favorece o entendimento das 
leis e conceitos. Carlos Schroeder (2007) afirma que “[...] a possibili-
dade de participar de atividades nas quais os estudantes manipulem, 
explorem, interajam, com materiais concretos, ao invés de somente 
se dedicar a aulas expositivas e leituras de textos, é essencial para o 
desenvolvimento e o aprendizado [...]”.

Faz-se necessário dispensar maior atenção ao grande potencial de 
aprendizado que traz uma aula disposta, não só com a passagem do 
conhecimento por meio de leituras, mas também, quando possível, 
com a demonstração prática em experimentos, que garantem uma 
melhor compreensão do conteúdo.

Na acepção de Araújo e Abid (2003), a experimentação, a despeito 
do consenso quanto ao seu potencial para uma aprendizagem signifi-
cativa, é proposta e discutida na literatura de maneira bastante diversa 
do significado que ela pode assumir em diferentes contextos e sob 
diferentes aspectos. A análise do papel das atividades experimentais 
desenvolvida amplamente nas últimas décadas revela que há uma 
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variedade importante de possibilidades e tendências de uso dessa 
estratégia de ensino em Física, as quais incluem desde circunstâncias 
nas quais se focaliza a mera verificação de leis e teorias, até aquelas em 
que se privilegiam as condições para os alunos refletirem e reverem 
suas ideias a respeito dos fenômenos e conceitos abordados, podendo, 
assim, atingir um nível de aprendizado que lhes permita efetuar uma 
reestruturação de seus modelos explicativos dos fenômenos.

Aprendizagem significativa

A aprendizagem significativa parece ocorrer por meio de processos 
contínuos: explorando; fracassando; tentando; corrigindo; obtendo 
dados; elaborando conjecturas; testando-as; construindo explicações, 
resultantes de inferências; comparando; fazendo analogias; refletindo; 
comparando uma nova experiência com outras; criando, verificando, 
confrontando e explicando hipóteses; estabelecendo novas expecta-
tivas; e assim por diante. Ausubel (1982), teorizando a esse respeito, 
defende a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos na 
construção de estruturas mentais mediante a utilização de mapas 
conceituais, que abrem um leque de possibilidades para a descoberta 
e a redescoberta de outros conhecimentos, além de viabilizar uma 
aprendizagem prazerosa para quem ensina e para quem aprende, 
além de eficaz.

É preciso refletir sobre a prática de ensino na qual se deixa de lado 
o contexto, a realidade e se trabalha desconectado das experiências, 
dando forma a uma aprendizagem sem significado e propiciando ao 
aluno o abandono, a desmotivação e a rebeldia, que se manifestam, 
entre outras, na agressividade e na indisciplina.

Rogers (2001, p. 1) assim se posiciona sobre o assunto:

Por aprendizagem significativa entendo uma aprendi-
zagem que é mais do que uma acumulação de fatos. 
É uma aprendizagem que provoca uma modificação, 
quer seja no comportamento do indivíduo, na orien-
tação futura que escolhe ou nas suas atitudes e perso-
nalidade. É uma aprendizagem penetrante, que não se 
limita a um aumento de conhecimento, mas que pene-

tra profundamente todas as parcelas da sua existência.
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Disso se diz, portanto, que a aprendizagem acontece quando é 
significativa, ou seja, quando é vista como a compreensão de signifi-
cados a partir da relação com as experiências anteriores e as vivências 
pessoais dos alunos. A estes, por sua vez, permite-lhes formular pro-
blemas em certa medida desafiantes e incentiva-os a buscar aprender 
mais, a estabelecer diferentes tipos de relações entre fatos, objetos, 
acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando mudanças de 
comportamentos e, enfim, contribuindo para aplicar o que aprenderam 
nas mais distintas situações.

Experimentos de Física no ensino de Ciências Naturais

A Física, trabalhada nas aulas de Ciências Naturais, tem sido 
considerada pelos alunos uma das disciplinas mais difíceis, sendo a 
forma como o professor aborda o conteúdo em sala de aula uma entre 
as várias dificuldades apontadas pelos alunos (PERNOMIAN, 2013).

Ao buscar desvelar esta natureza a Física constitui-se como ciência 
e tem na experimentação uma forte aliada, esta que, aliás, sempre 
esteve presente no processo evolutivo daquela, ao longo da história 
de ciência da experiência (ORTH, 2016).

Nessa conjuntura, lecionar física por meio de experimentos torna-
-se uma estratégia pedagógica interdisciplinar concentrada na cons-
trução do conhecimento dos alunos que apresentam dificuldades em 
compreender a matéria. Com isso, promove-se a união entre teoria e 
prática e, desempenhando papel auxiliar na resolução de problemas, 
efetiva-se a construção de conhecimentos em suas relações com o 
cotidiano (CATELAN, 2016).

Ainda, a experimentação conduz o aluno a perceber e reconhecer 
o mundo no qual está inserido, uma vez que, entendendo os conceitos 
científicos associados ao fenômeno presente em sua vida cotidiana, 
capacita-o para aplicá-los de forma “correta”, consistente e a com-
preendê-los cientificamente em seu cotidiano.

A experimentação pode favorecer a aproximação do ensino de 
Ciências às características de um trabalho científico, bem como a 
aquisição de conhecimento e o desenvolvimento mental dos alunos 
(ROLANDO, 1991).
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Esse conhecimento é, pois, construído na interação sujeito-objeto 
mediada pelo outro (professores e colegas) e pelos signos (linguagem). 
é essencial a presença do professor, como aquele que auxilia o aluno 
a pensar, concluir hipóteses e analisar situações, possibilitando seu 
desenvolvimento cultural, bem como a atividade conjunta, onde as 
relações colaborativas entre alunos podem e devem ter espaço.

O estabelecimento de ensino escolhido para a aplicação do instru-
mento/questionário foi a Escola Pascoal Moreira Cabral, localizada 
na área urbana da cidade e atendendo alunos do 6º ano do ensino 
fundamental até o 3º ano (regular) do ensino médio e da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), nos períodos matutino, vespertino e noturno.

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, 
a qual tem no ambiente escolar um espaço profícuo a sua implemen-
tação, então atuando como importante ferramenta na construção do 
ensino e da aprendizagem (RIBEIRO, 2017).

Segundo Marques (2001, p. 63 apud RINALDI, 2002, p. 227), a pes-
quisa qualitativa possibilita a análise e a interpretação das respostas 
a questionários, sejam as questões fechadas sejam abertas 

Essa abordagem investigativa trabalha com a natureza dos signi-
ficados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes, que são fenômenos essencialmente humanos e integrantes da 
realidade social do indivíduo, direcionando-o a agir de determinada 
forma, a refletir sobre o que faz e interpretar suas ações dentro e a 
partir da realidade dividida. 

De acordo com Moreira (1990), a pesquisa dessa natureza também 
admite o uso de instrumentos de medidas, a seleção de amostras, a 
aplicação de tratamentos, a procura de correlações, a realização de 
inferências, o emprego de testes estatísticos, a busca por validade in-
terna e externa. Ainda, os dados podem ser transformados mediante 
classificações por categorias e expressos em quadros, tabelas, gráficos, 
mas a estatística utilizada é predominantemente descritiva (MOREIRA, 
1990 apud RINALDI, 2002, p. 224).

Os dados foram coletados a partir de um questionário estruturado 
sobre as três leis de Newton, cujas questões, um total de 10, foram ela-
boradas com o propósito de detectar como acontece a aprendizagem 
dos alunos ouvintes e aqueles com baixa audição ou surdos sobre os 
conceitos da física.
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O questionário foi aplicado no início das aulas, e os alunos foram 
orientados a responder apenas 5 das questões; as demais responde-
riam depois, durante as atividades experimentais. Após as explicações 
necessárias à investigação sobre o conhecimento dos alunos e as de-
monstrações dos experimentos, foi-lhes aplicado o mesmo questionário 
e proposto para que respondessem as questões, com vistas à obtenção 
de dados sobre a construção de estruturas mentais conceituais e ao 
estabelecimento de relações destas com a aprendizagem significativa.

Para proceder à análise e discussão dos resultados oriundos dos 
questionários aplicados e das observações descritas no caderno de 
campo, adotamos o método qualitativo interpretativo.

Foram estes os sujeitos envolvidos na pesquisa: a professora de Ciên-
cias Naturais, o intérprete de Libras e 17 alunos matriculados no 8º e 9º 
anos do EJA noturno e dos quais 16 alunos eram ouvintes e 1 era surdo. 

Experimentos

Ovo no copo - materiais utilizados: 1 ovo cozido, 1 cartolina, 1 rolo 
de papel higiênico e 1 copo com água. Os estudantes puseram, sobre o 
copo com água, a cartolina e o rolo de papel, nessa ordem. Em seguida, 
em cima do rolo, colocaram o ovo, que, depois de puxada a cartolina 
e, caiu dentro do copo. O experimento demonstrou a primeira lei de 
Newton, ou princípio da inércia: “Todo corpo permanece em seu estado 
de repouso, ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que 
seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele.”.

Lançamento de garrafa de refrigerante –materiais utilizados: 
1 garrafa de 600 ml de refrigerante com tampa, 1,5 m de barbante, 
1 parafuso pequeno com porca, 1corretivo escolar, 20 cm de cano de 
PVC de 5 cm de diâmetro. Os alunos encheram a garrafa com água, 
furaram a tampa da garrafa e inseriram no orifício o parafuso com 
a porca. Então, amarraram uma ponta do barbante no parafuso do 
lado de fora da tampa, apertaram o parafuso com a porca na tampa 
e tamparam a garrafa. Em seguida, passaram a outra ponta do bar-
bante por dentro do cano PVC e amarraram nela um frasco cheio de 
corretivo. Depois de preparado o experimento, seguraram no cano 
PVC e, deixando parte do barbante com o corretivo para fora do cano 
e com a garrafa na vertical, giraram o corretivo, semelhante a uma 
hélice de helicóptero. Com isso, buscamos demonstrar que o peso da 
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garrafa ocasiona a tração do barbante, e o girar do corretivo produz a 
força centrípeta, que é uma força resultante. Esse esforço ocasiona o 
movimento de subida da garrafa em sentido vertical. O experimento 
demonstrou a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da 
dinâmica: “A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional 
ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida.”.

Ação e reação materiais utilizados: 2 skates e 1 pacote de arroz 
de 5 kg. Duas pessoas pegaram os skates, e uma delas arremessou o 
arroz na direção do outro. O experimento demonstrou a terceira lei de 
Newton, ou princípio da ação e reação: “A uma ação sempre se opõe 
uma reação igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro 
são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. ”

Dinâmicas da estratégia proposta

No primeiro contato com a responsável pela coordenação escolar, 
com quem conversamos, os experimentos foram aceitos e a aplicação 
das aulas foi bem-vinda e entendida como uma estratégia a mais que 
traria contribuições ao aprendizado dos alunos.  

O intérprete da turma propôs-se a auxiliar nas explicações, tra-
duzindo-as em libras da forma mais coerente e fácil de compreender 
pelos alunos surdos da turma.

A pesquisa foi realizada em cinco etapas:

 I Etapa - Apresentação e sensibilização do tema a ser trabalhado 
em aula com a aplicação do questionário no primeiro momen-
to: iniciamos com um diálogo de apresentação das cursistas e 
aplicação do questionário, em seguida houve a explicação so-
bre o conteúdo que seria ministrado nessa aula e enfatizando 
que os conceitos da física são importantes, visto que já fazem 
parte da grade curricular e do Planejamento Anual da série em 
questão e se faz presentes em nosso dia a dia. Com o auxílio da 
intérprete que acompanha o aluno surdo em sala, explicamos e 
questionamos a todos os alunos, o que eles sabem sobre a Física 
e se já haviam estudado as Leis de Newton. 

 Para realizar as etapas II, III e IV, demonstramos cada experi-
mento em três aulas com duração de 60 minutos na disciplina 
de Ciências, cedidas pela professora e tendo o acompanhamento 
do intérprete.
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 II Etapa - Aula experimental sobre a 1ª Lei de Newton: segundo 
Gaspar (2010, p. 119 apud PERNOMIAN, 2013, p. 7), a 1ª Lei de 
Newton afirma que “[...] na ausência de forças exercidas sobre 
ele, todo corpo fica como está: parado se estiver parado, em mo-
vimento se estiver em movimento (retilíneo uniforme), por isso 
essa lei é chamada Princípio da Inércia.”. Utilizamos a aula com 
a demonstração do experimento do ovo no copo, onde os alunos 
tentaram colocar o ovo, através da continuidade de sua inércia, 
dentro do copo. Os alunos foram convidados para realização do 
experimento, porém fora pedido que eles tentassem colocar o 
ovo dentro do copo com apenas um movimento e com uma das 
mãos. Alguns alunos iniciaram as tentativas. Após conseguirem 
realizar o experimento, como esperado, houve a apresentação 
dos conceitos.

  III Etapa - aula experimental sobre a 2ª Lei de Newton: “A força 
resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto 
da massa pela aceleração por ele adquirida.”. Utilizamos a gar-
rafa de água que tracionando o barbante, sobe vertical a partir 
da força centrípeta ocasionada pelos movimentos circulares 
desempenhados pelo frasco de corretivo escolar amarrado na 
outra extremidade do barbante. Os alunos desenvolveram a 
dinâmica apresentada pelas aplicadoras do projeto. Ao trans-
correr da execução do experimento os alunos questionaram o 
porquê do acontecimento da subida da garrafa, e foram cons-
truindo, através do experimento, das explicações das teorias e 
conteúdos pertinentes ao assunto escolhido, seu conhecimento 
sobre a 2ª Lei.

 IV Etapa - Aula experimental sobre a 3ª Lei de Newton: demons-
tramos através de skate a experimentação da 3ª Lei de Newton, 
onde o conceito mais presente no experimento é a força - ação e 
reação onde, com o arremesso do saco de arroz por parte de um 
dos alunos a outro que estava em cima do skate, demonstrou-se 
a força direcionada que cria o movimento. Após experimento, 
foi explicada a teoria, fundamentando o assunto. Finalizamos 
a aula pedindo para que os alunos construíssem, em uma folha 
de caderno, os conhecimentos adquiridos nas aulas com os 
experimentos de aplicação do projeto.

 Posteriormente foram anotados os resultados observados, em 
sala, durante a aplicação do projeto em um caderno de campo.
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 Todos os alunos foram convidados a participar dos experimentos e 
o intérprete conseguiu passar as informações pertinentes mesmo  
sendo difícil ter sinais para os nomes na disciplina de Física.

 V Etapa - Nessa etapa foram apresentados vídeos e texto expli-
cativo para fechamento dos conteúdos sobre as Leis.

Ao final, para encerrar a aula, os alunos preencheram o questio-
nário 2, de avaliação da aprendizagem, por meio de cujas respostas 
verificamos os níveis de fixação dos conteúdos apresentados. O questio-
nário também nos serviu de instrumento para a produção deste artigo.

Diálogos pertinentes

Inseridos no contexto da Educação Inclusiva, na proposta aqui 
apresentada, para surdos, e sabedores de que as barreiras impostas 
ao aluno com deficiência já começam pela linguagem, desenvolvemos 
aulas práticas por meio das quais pudéssemos analisar a influência do 
emprego de novas atividades didáticas na compreensão e no aprendi-
zado dos conteúdos pelos estudantes.

A proposta abrangeu o ensino de Física, especificamente as leis de 
Newton, por meio de aulas práticas a serem desenvolvidas em uma 
turma de 17 alunos do ensino fundamental, dos quais 1 surdo, com 
acompanhamento de intérprete, e 16 ouvintes. Em um primeiro mo-
mento, aplicamos na classe um questionário com 5 perguntas fechadas, 
a fim de termos uma ideia do conhecimento de todos os estudantes 
sobre o assunto eleito. De posse das respostas às questões, verificamos 
que: todos os alunos consideravam o estudo da Física importante e a 
identificavam como fazendo parte do dia a dia. e A partir disso, uma 
parcela de 11 alunos conseguiram distinguir o conceito da primeira 
lei de Newton, enquanto menos da metade dos alunos não conseguiu 
reconhecer os conceitos da 2ª e 3ª leis de Newton. Englobamos nesses 
percentuais o aluno surdo, que não se diferenciou dos demais alunos 
em suas respostas.

Após as explicações associadas a experimentos, identificou-se um 
aumento considerável nos percentuais relacionados à compreensão 
dos alunos sobre as leis, os quais conseguiram identificar o uso delas 
no seu cotidiano. A lei mais reconhecida pelos alunos foi a da “Ação e 
reação”, conforme apontada por 7 deles. Por fim, um empate: 4 alunos 
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citaram a lei da “Inércia” e 4, a da “Força resultante” como leis para 
as quais não veem aplicação no dia a dia.

O aluno surdo mostrou bastante interesse na apresentação dos ex-
perimentos, porém não quis participar, e teve sua decisão respeitada, a 
exemplo do que ocorreu com outros alunos presentes na sala de aula. 
Ao discorrer sobre o seu entendimento do que havia sido apresentado, 
fez associações entre o conteúdo ensinado e o seu dia a dia, relatando 
ter vivenciado a lei da inércia numa ocasião em que se encontrava 
andando de ônibus. Ademais, disse que achou o experimento do ovo 
no copo bastante divertido e que teve medo de alguém se machucar 
com a realização do experimento da garrafa e do skate. Quando 
perguntado se considerava importante ter aulas com experimentos, 
respondeu que houve avanço no seu aprendizado, possibilitado pelo 
uso de uma metodologia que facilitou a sua visualização e compreen-
são dos fenômenos, mesmo ante a escassez de sinais em Libras para 
alguns termos técnicos em Física.

Ao serem indagados sobre os pontos positivos e negativos dessa 
aula, os alunos foram unânimes ao responder, respectivamente, que 
aprenderam melhor o conteúdo e precisavam ter mais aulas com essa 
dinâmica.

Queiroz (2011) pontua que, quando a linguagem escrita for utili-
zada com outras ferramentas de apelo visual, aprendizagem ocorre 
mais satisfatoriamente.

Carvalho e Barbosa (2008) afirmam que, um ambiente no qual as 
atividades são compartilhadas, em regime de colaboração, entre surdos 
e ouvintes, é o ideal para que aconteça o processo de inclusão, pois 
as diferenças individuais estarão sendo respeitadas e aceitas Enten-
demos, assim, que uma metodologia voltada para aos alunos surdos 
pode favorecer toda a classe, inclusive os ouvintes, e estabelecer a 
uniformidade do ensino, em que todos têm as mesmas oportunidades 
de compreender o que será trabalhado em sala de aula.

Reflexões pertinentes

A pesquisa trazida neste artigo, cujo foco é o desenvolvimento de 
estratégias de ensino de física orientados especialmente para o aluno 
surdo, foi realizada com o propósito de nos permitir averiguar, nesse 
contexto, quão eficiente se mostra o uso de recursos visuais aliados à 
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experimentação. A preparação e a aplicação de metodologias de ensino 
inclusivas em sala de aula regular colocaram-nos diante de alunos sur-
dos com imensa vontade de aprender e adquirir novos conhecimentos.

Explorar o visual, além de ser uma estratégia essencial na educação 
de dessas pessoas, mostra-se muito eficaz na retenção da aprendiza-
gem pelo aluno ouvinte. Em um estudo que é referência no assunto, 
Ferreira e Silva Júnior (1975) informam que, quanto maior o número 
de sentidos explorados nos alunos de modo gral, melhor é a retenção 
da aprendizagem por eles. Na opinião dos autores, os experimentos 
facilitam a construção do conhecimento.

Desse modo, acreditamos que toda prática pedagógica voltada 
para o trabalho com alunos surdos e igualmente eficiente para alunos 
ouvintes, deve estar pautada no uso de recursos visuais e de materiais 
concretos. A pedagogia visual edifica-se sobre os pilares da visualidade 
e se estabelece como forte paradigma diante da educação de surdos, 
ou seja, tem no signo visual o seu maior aliado no processo de ensinar 
e aprender (CAMPELLO, 2008). 

Considera-se que a pesquisa apresentada neste artigo revela ser viá-
vel e promissora possibilidade de da busca por recursos facilitadores 
da aprendizagem do indivíduo surdo a exemplo da adoção de recursos 
visuais associada à atividades práticas. Explorar a experimentação 
no ensino de física, além de motivar o aluno, permite a reformulação 
das concepções de muitos deles sobre a disciplina: complexa, difícil 
e abstrata.

A física possui uma linguagem característica, em certa medida dis-
tinta da linguagem comum. Trabalhar seus conteúdos em sala de aula 
requer cuidado e atenção quanto ao uso de termos técnicos que come-
çam a fazer parte do vocabulário dos alunos. No caso do aluno surdo, 
a ausência de sinais que correspondam a determinada terminologia 
dificulta a sua interação com o novo que lhe está sendo apresentado.

Para garantir ao aluno surdo o acesso facilitado aos conteúdos e 
ao conhecimento, é necessário voltar todos os esforços possíveis para 
a elaboração de aulas com apelos mais visuais e incentivar produção 
e divulgação de trabalhos com foco no desenvolvimento de termino-
logias científicas específicas em Libras.
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Precisamos nos conscientizar de que incluir vai muito além de 
apenas ocupar o mesmo espaço físico. Pellanda (2006, p. 181) defen-
de que na inclusão “[...] o fato mais importante é ter a coragem e o 
empenho para transformar o ideal em realidade apesar dos desafios 
e barreiras que surgem no decorrer do caminho. ”.

Ainda há muito a ser feito em favor da Educação Inclusiva para 
pessoas surdas, o que requererá a sensibilização de todos, em todos 
os âmbitos da sociedade, para que se dediquem e se empenhem nesse 
sentido.
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Educação inclusiva na Escola 
Estadual Professora Maria Esther 
Peres, no município de Vila Rica, 

Mato Grosso (MT): realidade, 
dimensões e contribuições

Jaqueline Rodrigues Souza 
Sandra de Melo Lourenço Amorim 
Marcelo do Nascimento Melchior 

O movimento da educação inclusiva vem ganhando visibilidade em 
nossa sociedade nos últimos anos, com destaque para a participação da 
comunidade escolar na busca de soluções que valorizem a diversidade, 
enfatizem a importância de entender as necessidades do educando no 
ambiente escolar e, por consequência, facilitem o processo de ensi-
no-aprendizagem desses indivíduos (CARVALHO, 2017; PEREZ, 2017). 

Essas ações têm resultado em melhorias na elaboração de políticas 
públicas educacionais para que de fato aconteça a inclusão escolar 
dos alunos com necessidades especiais. No Brasil, a Constituição Fe-
deral de 1988, em seu Art. 208, inciso III (BRASIL, 1988), declara que 
todos têm o direito à educação e, pela primeira vez, estabelece o “[...] 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino.”. Desde então, intensifi-
cou-se a luta por uma educação inclusiva, sensibilizando a sociedade 
quanto à segregação, do que resultou a proposta de integração escolar, 
influenciada pelos direcionamentos apresentados pela ciência, que já 
explorava e preconizava formas de ensinar as pessoas antes conside-
radas incapazes (PINTO, 2013, p. 39).

Um dos maiores obstáculos à efetivação da educação inclusiva é 
assegurar a sua boa qualidade para todos os cidadãos. Na escola inclu-
siva, o alunado passam a compreender e conviver com a diversidade 
tranquilamente, ou seja, tornam-se cidadãos solidários. Para Serrão 
e Baleeiro (1999), a formação da cidadania envolve a consciência, o 
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respeito às características singulares, a luta contra o preconceito, o 
conhecimento dos direitos e deveres e a segurança e capacidade de 
mudança individuais em favor de uma sociedade melhor e mais justa.

Respeitar a diversidade é condição para assegurar a prática da cida-
dania e a consolidação das relações sociais. É uma conduta política em 
relação à diversidade estabelecida pelas diferenças de classe, gênero, 
etnia, opção sexual, capacidades, ou seja, pelas distintas singularidades 
que instituem a identidade pessoal e determinam a condição do sujeito 
na cultura e na sociedade. Atitudes de tolerância e respeito à diversidade 
estão associadas ao direito à educação, à igualdade, à oportunidade e à 
participação na sociedade. Por essa razão, correspondem a um amplo 
desafio a ser analisado e considerado pelos sistemas de ensino na elabo-
ração dos parâmetros político-pedagógicos (SERRÃO; BALEEIRO, 1999).

Em face do exposto, busca-se conhecer a realidade da educação in-
clusiva na escola estadual Professora Maria Esther Peres, localizada no 
município de Vila Rica-MT com o objetivo de sensibilizar a comunidade 
escolar quanto à diversidade de expressões de inclusão em seu meio 
e de oferecer suporte pedagógico aos docentes em relação ao assunto.

Educação inclusiva

O tema da educação inclusiva, nas últimas décadas, tem ganhado 
significativo espaço nos debates em torno da construção de uma edu-
cação de boa qualidade para todos. No entanto, colocá-lo em discussão 
implica refletir sobre as políticas públicas educacionais, sobre os mo-
delos construídos para a abordagem do fenômeno educativo e sobre 
as dificuldades e obstáculos que a instituição escolar deve transpor 
para, de fato, tornar-se uma escola para todos (PEREZ, 2017, p. 14).

A efetividade da inclusão parte do pressuposto da importância do 
outro, da proteção dos direitos e deveres de todos os cidadãos. Mantoan 
(2007) relata que a educação inclusiva engloba uma transformação de 
comportamentos em relação ao próximo, que deixa de ser um indiví-
duo qualquer, com quem simplesmente topamos na nossa existência, 
para ser alguém que merece respeito.

Segundo Veigas (2003) e Sánchez (2005), a educação precisa 
atender, potencializar e valorizar as particularidades de cada aluno. 
Portanto, em um contexto inclusivo de pessoas com necessidades es-
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peciais, todas as ações devem ser bem estruturadas e bem planejadas 
para assegurar-lhes uma educação de boa qualidade, que sobretudo 
respeita todos os direitos estabelecidos em lei. 

Na opinião de Fonseca (1995), o maior desafio para o estabelecimen-
to de uma educação nesse sentido é a falta de adaptação das escolas 
regulares e de professores que não recebem adequadamente alunos 
com deficiência em sala de aula, a isso se somando a discriminação e 
o preconceito encontrados por esse segmento discente na sociedade 
e, muitas vezes, entre a própria família.  

Um passo importante na luta contra o preconceito e a segregação 
dos alunos portadores de necessidades especiais é a capacitação do 
docente, que está em contato direto com eles. Carvalho (2017, p. 09) 
entende que, antes de tudo, o professor deve conhecer o seu aluno, suas 
necessidades primeiras, sua história e seu conhecimento de mundo, 
ou seja, deve procurar assimilar o que o educando já sabe e, a partir 
disso, iniciar a desenvolver com ele um trabalho social e pedagógico.

A proposta da educação inclusiva parte do princípio de que pessoas 
com ou sem necessidades especiais beneficiam-se do compartilhamen-
to do processo pedagógico inclusivo no qual se vejam inseridos. No 
entanto, são vários os obstáculos que se interpõem na concretização 
dos objetivos traçados com esse fim, esbarrando-se em diferentes ní-
veis de complexidade e em várias esferas, desde a governamental até 
a pessoal. Nisso, a questão principal reside em como desenvolver no 
cotidiano escolar uma postura com práticas e políticas inclusivas, a 
qual, muitas vezes, é obstaculizada pela falta de capacitação na área, 
pela escassez de recursos financeiros e, principalmente, pelo precon-
ceito. Para entender essa realidade, é necessário aproximar-se dela, 
vivenciá-la e senti-la no seu contexto de ocorrência (PEREZ, 2017, p. 11).

Educação inclusiva na sociedade contemporânea

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda 
pessoa tem direito à educação (UNESCO, 1948), sobre o qual a nossa 
própria Constituição, em essência, um tratado de Direitos Humanos, 
dispõe claramente. Todavia, apesar dos estabelecimentos legais e dos 
esforços realizados por países do mundo inteiro para assegurá-lo, 
ainda não atingimos o ponto ideal. 
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Uma análise das normativas dos últimos anos permite-nos afirmar 
que há mais de quatro décadas esforços vêm sendo envidados no sentido 
de garantir a inclusão de pessoas com deficiências nas escolas regulares. 
Porém, como afirma Glat (2000), tornar uma proposta lei não é o bastante 
para a sua aplicação imediata. Inúmeras são as barreiras para a efetivação 
da política de inclusão na prática cotidiana nas nossas escolas, dentre as 
quais a principal, sem dúvida, é o despreparo dos professores do ensino 
regular para receber essa clientela em suas salas de aula, geralmente 
repletas de alunos com problemas de disciplina e aprendizagem (p. 18).

Como já dito, a educação inclusiva é, antes de tudo, uma questão 
de direitos humanos, posto que defende a não segregação das pessoas 
em consequência de sua deficiência, de possível dificuldade de apren-
dizagem, pois esta não é inerente a elas. Somos seres biologicamente 
aptos às mesmas possibilidades, salvo algumas exceções. Contudo, não 
conseguimos compreender e aceitar as nossas diferenças, muitas vezes 
justificando nossa intolerância por meio das sutis diferenças biológi-
cas. Não nos reconhecemos no outro, que, paradoxalmente, nos é tão 
semelhante. Não entendemos a nossa diversidade como oportunidade 
de enriquecimento humano, de novos aprendizados, novos olhares e 
sensações. Se, enquanto educadores, podemos fazer emergir novas 
possibilidades, que tentemos, então, fazer compreender e respeitar a 
diversidade humana (ALVES, 2010). 

A escola tem um objetivo transformador e constitui, pois, uma ins-
tituição de intervenção em comportamentos de injustiça social. Nesses 
termos, ao abraçar a educação inclusiva, contrapõe-se ao histórico 
modelo uniformizador de educação e prima pela afirmação da diver-
sidade humana, que admite comportamentos, formas de expressão, 
conhecimentos e saberes diferentes e pode ser assegurada mediante a 
participação e a autonomia dos interessados envolvidos no processo.

Ciências Naturais e as práticas pedagógicas

Educar para a compreensão das Ciências pode ser um dos caminhos 
de potencializar alternativas que privilegiem uma educação mais com-
prometida com a construção do saber (SOUSA, 2017). Ensinar Ciências 
Naturais deve permitir a construção do conhecimento científico de 
forma crítica, reflexiva e autônoma, que tenha significado para o/a 
estudante e propicie uma cultura científica, como defende Vogt (2006). 

115 



Para tanto, é indispensável o envolvimento ativo dos estudantes nas 
aulas, a fim de que estes estabeleçam com o educador um processo de 
interação no qual vejam seus horizontes conceituais contemplados e, 
também, questionados. Isso implica a criação de oportunidades para 
poderem expressar como veem mundo, o que pensam, como enten-
dem e constroem os conceitos, quais são as suas dificuldades e assim 
por diante, isso consubstanciando a construção de um conhecimento 
científico repleto de significado para o/a estudante.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) define para 
o ensino de Ciências o objetivo fundamental de oportunizar ao aluno 
a vivência do método científico, um trabalho pedagógico voltado para 
a técnica do redescobrimento. Entretanto, infelizmente se criou entre 
os professores o mito de que apenas as escolas bem equipadas com 
laboratórios podem ofertar um ensino de boa qualidade. 

O ensino de Ciências no século XXI não deve mais ser baseado em 
aulas que trabalham apenas conteúdos conceituais a serem devolvidos 
em provas e questionários da mesma forma como foram assimilados. 
Os educadores precisam desenvolver um olhar inovador para poder 
acompanhar a sociedade. Hoje, o ensino da Ciência deve preparar 
o aluno a observar o mundo em que vive, fazer questionamentos, 
levantar hipóteses e buscar a solução de problemas (SOUZA, 2017). 

No trabalho investigativo apresentado neste artigo, o procedimento 
de coleta dos dados utilizado foi a pesquisa bibliográfica descritiva. 
Bibliográfica, de acordo com Marconi (2001), por ter o objetivo de co-
locar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito sobre 
um assunto determinado e que, desse modo, lhe servirá de auxílio 
paralelo no exame de suas próprias observações.

Descritiva, segundo Rauen (1999), por visar observar, descobrir, 
conhecer a realidade, procurando descrevê-la, classificá-la e interpre-
tá-la sem nela interferir para modificá-la. 

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Professora Maria Esther 
Peres, localizada no município de Vila Rica-MT, tendo sido entrevista-
dos o diretor, as coordenadoras e as professoras que trabalhavam na 
Sala de Recurso Multifuncional – deficiência intelectual, deficiência 
física neuromotora, transtornos globais do desenvolvimento e trans-
tornos funcionais específicos.
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A aplicação dos procedimentos metodológicos aconteceu em qua-
tro etapas. Na primeira, realizou-se a revisão bibliográfica, condição 
básica para qualquer trabalho dessa natureza, uma vez que o pes-
quisador precisa se inteirar de dados do acervo humano para balizar 
seus esforços. 

Na segunda, já na instituição de ensino, procedeu-se à coleta de 
dados, por meio de entrevistas (Apêndice A), referentes à clientela de 
alunos com necessidades especiais e às condições da escola conside-
rando a proposta de educação inclusiva.

Na terceira fez-se o tratamento dos dados.

Por fim, na quarta etapa da pesquisa, efetuou-se a apresentação 
dos dados e a análise dos resultados. 

Diálogos pertinentes

Os resultados aqui expressos foram alcançados durante a coleta 
de dados sobre a educação inclusiva na Escola Estadual Professora 
Maria Esther Peres, localizada na rua 1, n. 7, setor Sul, zona urbana 
do município de Vila Rica-MT. A unidade escolar oferta à população 
local o ensino nos níveis fundamental I e II e médio, nas modalidades 
regular e Educação de |Jovens e Adultos (EJA), e contava, no ano de 
2018, 1.149 alunos matriculados.

Em nossas buscas sobre a presença de alunos com necessidade es-
peciais no interior da escola, os relatos dos funcionários nos colocaram 
diante de uma situação preocupante: havia poucas informações cadas-
trais em que se reconhecia a condição real dos alunos ali existentes. 

Um aluno matriculado Ensino Fundamental II possuía em seu 
cadastro documentos comprobatórios de sua deficiência intelectual, 
o qual recebia atendimento especializado na Sala de Recursos Mul-
tifuncional no contraturno. No entanto, os educadores entrevistados 
informaram que muitos estudantes haviam sido encaminhados para 
exames a fim de ter comprovada deficiência intelectual. 

Portanto, a escola reconhecia demanda desses educandos por 
atendimento especializado, mas, como estabelecido em leis, suas 
necessidades específicas devem ser comprovadas por documentos 
(laudo médico). A avaliação pela qual passavam para poderem in-
gressar na Sala de Recurso Multifuncional ocorria em conformidade 
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com as orientações pedagógicas definidas pela Resolução Normativa 
n. 001/2012-CEE/MT (MATO GROSSO/CEE,2012). 

Beyer (2006) alude à recenticidade da presença de alunos com de-
ficiências nas escolas regulares, apontando como principal explicação 
para tal a determinação legal e não, infelizmente, o envolvimento efe-
tivo do ideal que a educação inclusiva propõe. Por demasiado tempo, 
compreendeu-se erroneamente que os indivíduos com deficiência ou 
com alguma dificuldade de aprendizagem eram seres imperfeitos e 
ignorantes. Esse entendimento deveu-se às primeiras ações de entida-
des especializadas no acompanhamento terapêutico e educativo dessas 
pessoas, com o objetivo de aproximá-los do que a sociedade impunha 
como padrão de normalidade.

Assim, Perez (2017, p. 31) pontua que o conhecimento a respeito de 
como trabalhar com alunos com necessidades especiais ficou restrito 
aos profissionais dessas instituições, justificando, em parte, a falta de 
interesse da escola regular em se aprofundar em tais especificidades, 
o seu despreparo e, consequentemente, sua resistência em, incluí-los 
em suas salas de aula.

Nessa perspectiva, para que a educação inclusiva aconteça de fato, 
deve-se saber que a inclusão escolar é uma chance de a escola recon-
siderar as suas perspectivas de educação e seus propósitos quanto ao 
aprendizado de seus educandos (PEREZ, 2017). 

Os professores e as condições das escolas  
em face da proposta de inclusão

Os professores têm muita importância no processo de ensino-
-aprendizagem de alunos especiais, visto que lhes ensinam novas 
formas de comunicação, aumentando sua capacidade de nteragir nos 
meios em que se inserem (SALGADO, 2011).

Para conhecermos a realidade da escola na qual desenvolvemos o 
estudo, relativamente à questão da diversidade no contexto da educa-
ção inclusiva, entrevistamos os educadores, em especial, as professoras 
que trabalhavam na Sala de Recurso Multifuncional.

Sobre a formação acadêmica dos docentes, verificamos que vários 
deles possuíam qualificação (graduação, pós-graduação e mestrado), 
mas nenhum com formação específica para trabalhar com necessida-
des diferenciadas. 
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A esse respeito, revelaram a necessidade de cursos sobre inclu-
são escolar, dado que muitos deles não tiveram em sua formação 
acadêmica disciplinas específicas sobre o tema. As professoras que 
trabalhavam na Sala de Recurso Multifuncional, por exemplo, não 
possuíam habilitação em Libras. Aliás, o Estado tinha se comprome-
tido a ofertar cursos para os profissionais que trabalham nessas salas, 
mas nada havia efetivado nesse sentido evidente negligência diante 
de assunto tão importante. 

A formação permanente é um dos fatores imprescindíveis para que 
os profissionais de educação possam realmente atuar com os alunos 
sob sua responsabilidade tanto em sala de aula quanto fora dela, num 
contexto mais ampliado, por mais diversificado que o grupo se apre-
sente. Então, deve oferecer-lhes um atendimento educacional que seja 
adequado às condições e necessidades individuais deles e não apenas 
os inserir no meio escolar (MARTINS, 2012). 

Algumas questões desafiam os nossos conhecimentos sobre educa-
ção inclusiva, por exemplo: os professores terão formação adequada? A 
escola possui acessibilidade física, estrutural e didática? Existe, de fato, 
a implantação da educação inclusiva no Projeto Político Pedagógico? 
Como combater o preconceito? Esses questionamentos e tantos outros 
deixam os educadores a mercê de ações isoladas, que pouco contri-
buem para a inclusão no ambiente escolar (JESUS; EFFGEN, 2012).

Indagados sobre acessibilidade, fomos informados de que a escola 
introduziu algumas adequações em sua estrutura física, como o banhei-
ro adaptado e calçadas com rampas de acessibilidade aos corredores. 
Também, a Sala de Recurso Multifuncional, equipada com alguns jogos 
e o alfabeto em Libras.

Observamos que a escola pouco tinha a oferecer. Faltavam-lhe 
infraestrutura, recursos didáticos, pedagógicos e, como já mencionado, 
cursos de capacitação docente.

Costa (2012) defende que, para a efetivação da educação inclusiva, 
a acessibilidade deve abranger a escola em suas dimensões estrutural, 
curricular, material, pedagógica e, principalmente, formativa, a fim 
de que os professores efetuem trocas de conhecimentos e o processo 
de ensino aprendizagem seja realizado de fato.

Como último questionamento, procuramos saber dos entendimen-
tos dos professores acerca da legislação vigente, as Políticas Públicas 
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de Educação Inclusiva Pelo que pudemos apreender de suas falas, a 
educação inclusiva é de suma importância não só para aqueles que 
têm alguma necessidade específica, mas também para todos os envol-
vidos no processo educativo. Nossa sociedade ainda tem dificuldades 
de conviver com a diversidade em todas as suas manifestações (JESUS; 
EFFGEN, 2012).

De acordo com a já referida Resolução Normativa n. 001/2012-CEE/
MT, em seu Artigo 12,

Todas as unidades escolares do sistema de ensino de-
verão observar na organização de seu projeto políti-
co-pedagógico a legislação vigente, no que se refere à 
educação especial no âmbito da educação básica, ga-
rantindo a formação pedagógica a todos os professo-
res, para esse atendimento e para o desenvolvimento 
de práticas coletivas de educação inclusiva. Parágrafo 
único - Entende-se por educação inclusiva aquela que 
se fundamenta no respeito à diversidade humana e 
organiza-se em todos os aspectos: administrativo, es-
trutural, arquitetônico, material e pedagógico, para 

favorecer a aprendizagem de todos os alunos.

Conforme relataram os educadores, há muitas leis que amparam os 
indivíduos necessitados de atendimento especializado. Ocorre, porém, 
que as políticas públicas são, em muitos casos, ineficazes, limitando-se 
somente a inserir o indivíduo no âmbito escolar, sem se inteirar dos 
acontecimentos que obstaculizam a concretização de uma educação 
inclusiva. Diante disso, podemos afirmar que os educadores necessitam 
de suporte (formação e acessibilidade estrutural e didática) para lidar 
com à diversidade no contexto escolar.

Práticas pedagógicas

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997) esclarecem 
que “[...] a formação de um cidadão crítico exige sua inserção numa 
sociedade em que o conhecimento científico e tecnológico é cada vez 
mais valorizado. ”, propondo-se, pois, a mostrar a Ciência como um 
conhecimento que colabora para a compreensão do mundo a suas 
transformações. 
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Ensinar Ciências Naturais é importante na medida em que possibi-
lita ao aprendiz conhecer o mundo em que vive e a atuar nele. Muito 
mais do que meramente informar, esse trabalho deve propiciar ao alu-
no o desenvolvimento de competências e habilidades que favoreçam 
o desenvolvimento do seu pensamento crítico, pois, na atualidade, é 
impossível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do 
conhecimento científico. 

Diante do entendimento desse olhar crítico que as Ciências podem 
significar na formação do estudante, desenvolvemos alguns trabalhos 
para contribuir com o acervo da Sala de Recurso Multifuncional e ser-
vir de suporte pedagógico aos docentes da Escola Estadual Professora 
Maria Esther Peres em abordagens sobre a educação inclusiva nesse 
campo do saber.

Um desses materiais foi o “Jogo da Velha” (Figura 1) de insetos. Para 
representar o “X” e o “O” foram feitas joaninhas e abelhas, e o tabulei-
ro foi confeccionado no formato de uma flor, tudo em alto-relevo. A 
ideia do jogo foi utilizar elementos que constituem o ambiente escolar, 
depois de uma visita ao jardim ou arredores da escola, motivo pelo 
qual o material teve formato de insetos e flores e servir ao trabalho 
de exploração da importância da polinização. 

Figura 1. Jogo da velha. 
Fonte: Acervo pessoal do pesquisador (2018

A garantia da aprendizagem de todos os alunos passa pelo acesso 
ao currículo escolar e pela criação de práticas pedagógicas diferen-
ciadas, que atendam as especificidades de cada estudante um deles. 
Trata-se de um desafio, posto que requer professores detentores de 
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conhecimentos teórico-práticos, bem como planejamentos coletivos, 
estratégias e metodologias de ensino e de processos de avaliação que 
possibilitem ao educador acompanhar o desenvolvimento de cada 
educando em sala de aula (JESUS; EFFGEN, 2012, p. 20). 

Outro material didático produzido foi o decalque de folhas típicas 
do Cerrado. Três plantas típicas desse bioma foram escolhidas: Ipê-
-amarelo (Tabebuia chrysotricha), “Pata-de-vaca” (Bauhinia forficata) 
e Pequizeiro (Caryocar brasiliense). Para a ilustração das folhas, foi 
utilizado giz de cera na cor verde e, posteriormente, cola glitter para 
passar nas nervuras delas, realçando-as e, assim, permitindo ao aluno 
com deficiência senti-las (figuras 2, 3 e 4). 

Figura 2. Folha do Ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha). 
Fonte: Acervo do pesquisador (2018).

Figura 3. Folha da “Pata de vaca” (Bauhiniaforficata). 
Fonte: Acervo do pesquisador (2018).
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Figura 4. Folha do Pequi (Caryocar brasiliense). 

Fonte: Acervo do pesquisador (2018).

Com base nas reflexões trazidas até aqui, entendemos que os pro-
fissionais envolvidos no processo educacional devem se abrir para a 
mudança de pensamento e postura em face das novas perspectivas 
da educação inclusiva. Nesse contexto, cabe o amparo do Estado 
para a reestruturação física dos ambientes escolares e a capacitação 
dos professores, havendo necessidade, também, de modificações nas 
práticas pedagógicas e de desenvolvimento de projetos que visem à 
transformação da comunidade escolar e, principalmente, ao fim do 
preconceito.

Reflexões pertinentes

O movimento da educação inclusiva vem ganhando visibilidade 
em nossa sociedade nos últimos anos. A inclusão é muitas vezes um 
grande desafio para os envolvidos no processo de inserção do indivíduo 
com deficiência no ambiente escolar. Com o estudo apresentado neste 
texto, foi possível visualizar a realidade daqueles que participam da 
inclusão em escolas públicas. 

A realidade contextualizada pelo trabalho investigativo que de-
senvolvemos deve ser problematizada, pois o sucesso ou o fracasso 
escolar devem levar os profissionais da educação à reflexão, à revisão 
de suas práticas pedagógicas, no intuito de poderem entender que a 
família, os profissionais da área e o Estado são os responsáveis pela 
realização de uma educação inclusiva eficiente.
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Ensino de Ciências e deficiência 
visual: proposta de atividade  

para o estudo das fases da lua

Graciliana Garcia Leite 
Débora Eriléia Pedrotti

A inclusão de estudantes com deficiência visual (DV) no ensino 
regular ainda representa um desafio para as escolas e para os profes-
sores, principalmente quanto aos processos de ensino e de aprendiza-
gem. Esses estudantes possuem necessidades que exigem intervenções 
específicas no decurso da ação pedagógica, portanto, um planejamento 
educacional adequado e conhecimento didático por parte dos docentes.  

A DV é uma limitação que ocorre na parte sensorial da visão, po-
dendo ser classificada como cegueira, baixa visão ou visão subnormal. 
Todas essas condições apresentam definições distintas e singulares. 
A cegueira pode acontecer por fatores congênitos ou adquiridos ao 
longo da vida e pode ser definida como a “[...] perda total da visão, até 
à ausência de projeção de luz. ” (BRASIL, 2006, p. 16). A baixa visão 
pode ser entendida como

[...] a alteração da capacidade funcional da visão, de-
corrente de inúmeros fatores isolados ou associados, 
tais como: baixa acuidade visual significativa, redu-
ção importante do campo visual, alterações corticais 
e/ou de sensibilidade aos contrastes, que interferem 
ou que limitam o desempenho visual do indivíduo. 
(BRASIL, 2006, p. 16).

É importante, entretanto, ressaltar que as características de uma e 
de outra deficiência não são iguais: na cegueira, a perda da visão se dá 
de forma total ou quase total, enquanto na baixa visão existem padrões 
diferenciados, que dependem da acuidade visual, do campo visual e 
de outras funções, como sensibilidade ao contraste, percepção das 
cores e intolerância à luminosidade (HADDAD, 2001) alunos com DV 
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muitas vezes podem ser prejudicados no seu processo de escolarização 
por fatores externos a ele, tais como recursos didáticos inadequados; 
recursos tecnológicos inacessíveis; formação docente limitada; de-
corrente desta última, falta de adaptação das atividades didáticas às 
particularidades dos alunos com DV, não raro com predominância de 
apelo visual; e práticas escolares não condizentes com as necessidades 
deles, por exemplo, a privação de atividades experimentais adaptadas. 

Por isso, a inclusão de estudantes com cegueira nas escolas re-
gulares ainda representa um desafio para os professores (LAPLANE, 
BATISTA, 2008), mesmo que seja assegurada a eles a utilização de me-
didas individuais ou coletivas “[...] em ambientes que maximizem o 
desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem 
em instituições de ensino. ” (BRASIL, 2015, p. 35).

O reconhecimento das necessidades desses indivíduos e o uso dos 
materiais didáticos inclusivos são previstos no artigo 5º do Decreto 
7.611, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), quando estabelece 
que a União prestará apoio técnico e financeiro aos Estados, municípios 
e instituições especializadas: 

§ 4o A produção e a distribuição de recursos educacionais 
para a acessibilidade e aprendizagem incluem materiais 
didáticos e paradidáticos em Braille, áudio e Língua Bra-
sileira de Sinais - LIBRAS, laptops com sintetizador de  
voz, softwares para comunicação alternativa e outras 

ajudas técnicas que possibilitam o acesso ao currículo. 

Importa considerar que uma prática pedagógica baseada nos mes-
mos modelos para os estudantes videntes pode não corresponder às 
necessidades daqueles com DV. Sobre o assunto, Amiralian (2009, p. 30) 
pontua que os professores precisam “[...] descobrir o melhor caminho 
para interagirem com as crianças cegas ou com baixa visão de modo 
que elas possam alcançar seus objetivos, usar sua criatividade, com 
isso, sentirem-se satisfeitas com o sucesso alcançado.” 

Também debatendo a questão, Nunes (2004) argumenta que os 
materiais adaptados para esse segmento discente, em especial os grá-
ficos tateáveis e o braile, deverão permitir-lhe a exploração de outros 
sentidos, tais como o tátil-cinestésico, o auditivo, o olfativo e o gustativo. 
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Dessa forma, tal como dito pelo autor, essa adaptação dá ao estudante 
com DV as mesmas condições de acesso a informações, a conteúdos 
curriculares que o estudante vidente tem. Então, vencendo as barrei-
ras com que se depara em seu processo educativo, aquele primeiro 
pode alcançar o mesmo desenvolvimento que este último pode atingir 

Nessa mesma direção, Yoshikawa (2010) alerta-nos para o fato de, 
muitas vezes, o ensino das Ciências Naturais estar “atrelado” apenas 
à exploração do sentido da visão, ao qual a aprendizagem se limita, 
podendo reduzir as expectativas e possibilidades dos estudantes com 
DV. Diante disso, o estudioso pontua a importância da exploração dos 
recursos didáticos e de Tecnologia Assistiva no processo educacional 
nessas circunstâncias.

É preciso enfatizar, no entanto, que o aprendizado e a compreensão 
de conceitos demandam a exploração não só de recursos visuais ou dos 
sentidos remanescentes, mas também da associação dos sistemas sen-
soriais e cognitivos, que incluem a atenção, o pensamento e a memória. 
Como, muitas vezes, a utilização de imagens sobrevaloriza o papel da 
visão na aquisição de conceitos, isso pode implicar uma barreira ao 
aprendizado de estudantes com DV (BATISTA, 2005).

Anjos e Camargo (2011) realizaram um estudo no qual verifica 
pontualmente as concepções de um grupo de professores de Ciências 
sobre a inclusão desses alunos em aulas de Astronomia. De modo 
geral, os resultados apontaram as dificuldades dos educadores para 
atuar pedagogicamente com essa parcela discente, em razão da falta 
de conhecimento em sua formação, e da ausência de adaptação de 
materiais didáticos que pudessem ser aplicados aos outros estudantes, 
com os quais incluiriam a exploração do sentido da visão. 

Outra importante pesquisa foi desenvolvida Camargo e Nardi 
(2008), analisaram as viabilidades comunicacionais entre licenciados 
em Física e estudantes com DV, destacando a necessidade de desen-
volver os conteúdos conceituais assim como os conteúdos atitudinais, 
estes últimos suscetíveis a favorecer o processo inclusivo. Os autores 
também pontuam a escassez de pesquisas sobre o ensino de ciências 
para estudantes com DV. Nesse sentido, consideramos que a inclusão 
desse aluno nas classes comuns “[...] deve ser um processo preferencial, 
com possibilidade de progresso, êxito e condições de desenvolvimento 
da aprendizagem. ” (BRASIL, 2001, p. 98). 
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Entendemos que, atualmente, há relativa disponibilidade de ma-
terial visual e didático para o ensino de ciências. Ocorre, porém, que 
muitas vezes esse material exige do estudante com DV a utilização da 
visão, seja para realizar leitura de gráficos, medições, observação, seja 
para executar outras atividades, o que, obviamente, lhe compromete 
o acesso a tais informações. Além do mais, materiais como livros em 
braile, com fontes ampliadas, cores contrastantes, audíveis e táteis, 
nem sempre se encontram disponíveis nas escolas. Esse fato também 
contribuiu para a necessidade de desenvolvimento de um conteúdo 
na área de Ciências Naturais que atendesse as necessidades dos es-
tudantes com DV, tal como ocorrido no curso de pós-graduação em 
Diversidade e Inclusão no Contexto das Ciências Naturais, oferecido 
pelo Instituto de Biociências da Universidade Federal de Mato Grosso 
e Sistema Universidade Aberta do Brasil (IB/UFMT/UAB).

Dentro do currículo de Ciências Naturais, a Lua constitui inte-
ressante tópico para estudos escolares, já que, entre outros motivos, 
permite observações a olho nu. Observar as fases da Lua e o seu mo-
vimento em relação à Terra implicam o desenvolvimento de estudos 
complexos que ajudam os estudantes a entender o sistema Terra-Sol-
-Lua, bem como o movimento das marés e dos planetas. Dessa forma, 
ao trabalhar o conteúdo, torna-se possível explorar aspectos relevantes 
sobre o que hoje sabemos do sistema solar como um todo. No entanto, 
quando pensamos na abordagem do assunto para estudantes com DV, 
precisamos considerar que o processo pelo qual isso ocorre deverá 
despertar-lhe o interesse e propiciar que o conhecimento adquirido 
conduza-o à compreensão dos problemas em uma escala mais ampla. 
Por isso, uma das formas de pensar esse ensino é dispondo a todos 
os estudantes, com DV e com visão, o acesso aos mesmos materiais e 
a possibilidade de participarem ativamente das mesmas atividades, 
memso alguns deles necessitando e se beneficiando de adaptações 
nas atividades. 

É nesse contexto que se insere a nossa proposta de atividade prática 
relatada neste artigo, a qual foi desenvolvida na disciplina de Ciências 
Naturais com dois estudantes com DV, matriculados no terceiro ano do 
ensino fundamental. Nosso objetivo foi identificar e entender como 
se processam as fases da Lua. Entendemos que a produção de mate-
riais didáticos adaptados ao processo de ensino inscrito na área das 
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Ciências Naturais propicia melhores condições de aprendizagem aos 
estudantes com DV, favorecendo o processo de inclusão e a aquisição 
de conhecimentos que poderão beneficiar o seu desenvolvimento e sua 
formação social. Além disso, uma proposta dessa natureza contribui 
para o desenvolvimento de materiais inclusivos que possam auxiliar 
professores a entender como os futuros conteúdos de ciências podem 
ser planejados para estudantes com DV.

Tratou-se de uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva. 
Nesse tipo de pesquisa, busca-se compreender, descrever e explicar 
os fenômenos sociais de modos diferentes, recorrendo-se à análise 
de experiências individuais e grupais, à investigação das interações e 
comunicações ou a documentos (textos, imagens, filmes ou músicas) 
ou traços que possibilitem experiências e integrações (FLICK, 2009). 
Na referida abordagem, o intuito é descrever os fatos e fenômenos de 
determinada realidade a fim de extrair dela informações do problema 
focalizado (TRIVIÑOS, 2008).

Participaram da pesquisa duas estudantes com cegueira congê-
nita, ambas com 10 anos de idade, e uma professora do ensino fun-
damental, com 50 anos de idade. Por serem menores, a professora e 
os responsáveis pelas crianças assinaram o termo de consentimento 
livre e esclarecido,que também foi assinado pelas meninas. A coleta 
de dados ocorreu em uma escola da rede estadual de um município 
do interior do estado de São Paulo. 

O recurso didático inclusivo foi confeccionado com os seguintes 
materiais: folha de papel A3 de gramatura de 180, impressora, tintas 
para papel com texturas variadas.  

Já de pronto, foi utilizado pela professora por 5 dias durante o 
trabalho do conteúdo proposto. 

Finalizada sua aplicação, os estudantes e a professora relataram 
individual e oralmente as principais limitações e possibilidades do 
produto educacional elaborado.

A proposta aqui descrita foi adaptada de Perkins (2018) uma or-
ganização educacional que atua em diversos países na promoção do 
desenvolvimento das pessoas com cegueira e surdocegueira, por meio 
de produtos inovadores de tecnologia assistiva e serviços de consultoria 
para pessoas, organizações e governos, e na capacitação de pessoas 
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cegas ou deficientes visuais para atingir seu pleno potencial intermédio 
de uma equipe especializada.

Diálogos pertinentes

Após a confecção do produto educacional pelas autoras (Figura 1), 
estas o apresentaram à professora da sala regular para que ela pudesse. 
Além disso, fizeram uma exposição oral para que a professora pudesse 
compreender melhor as possibilidades de uso e a proposta do produto. 

Figura 1: Ilustração do modelo das fases da lua adaptado

Fonte: Elaborado pelas autoras

A sequência didática foi organizada em cinco aulas com duração 
média de 50 minutos cada. Encerrada a aplicação do material, este 
foi avaliado pelos sujeitos participantes, ou seja, a professora da sala 
regular e as estudantes com deficiência visual. 

Professora da sala regular

O produto educacional foi analisado principalmente quanto ao 
seu caráter de usabilidade e de representação conceitual do conteúdo 
proposto. Na opinião da professora, tratou-se de uma opção altamente 
viável, uma vez que ela nunca havia pensado em adotar um modelo 
planificado para explicar as fases da lua, e, por isso mesmo, de fácil 
confecção, tendo possibilitado a todos os estudantes, com deficiência 
visual e videntes, compreender as fases da lua; construir um modelo 
mental do tema, verificado pela professora na avaliação; e generalizar 
os conceitos do sistema solar e as suas interferências na terra e na vida 
cotidiana. Para a melhoria do recurso foram sugeridas:

131 



1. Legenda em braile dos principais itens da maquete;

2. Fazer a representação proporcional do sistema Terra-Sol-Lua;

3. Uso de coras contrastantes para estudantes com baixa visão;

4. Construção de um modelo tridimensional para explicar o mo-
vimento de rotação e translação.

Estudantes com deficiência visual

As estudantes avaliaram o recurso sobretudo quanto a sua aplica-
bilidade para o entendimento dos conteúdos abordados no decorrer 
da sequência didática. 

Elas o consideraram um material de fácil manuseio, com boa 
qualidade em termos de textura e eficaz no auxílio à compreensão 
dos assuntos propostos. No que se refere ao tamanho, sugeriram que 
tivesse o tamanho da folha do caderno, a fim de poderem estudar seu 
conteúdo em casa e explicar para os pais como acontecem as mudan-
ças das fases da lua. Ainda, apontaram a necessidade de haver uma 
legenda em braile contendo os principais itens da maquete.

Concordamos com Bernades (2009, p. 7) quando verificam a es-
cassez de material didático direcionado ao ensino de ciências para 
estudantes com DV, sentido em que produzi-los “[...] abre boas pers-
pectivas para motivar o estudo desta ciência tornando o processo 
de aprendizagem prazeroso, desafiador e agradável”. Nessa mesma 
direção, Soares, Castro e Delou (2015), entre outros teóricos, ressaltam 
que a ausência desses materiais para possibilitar a manipulação lúdica 
dificulta a construção e a apropriação do conhecimento. 

Por isso, pensar em garantir a participação efetiva dos estudantes 
com DV nas aulas de Ciências Naturais, é um desafio que requer o 
planejamento das condições didáticas e das adequações necessárias, 
isto é, é assegurar-lhes o acesso ao mesmo conteúdo e às mesmas ativi-
dades propostas aos demais colegas, o que pode requer adaptações do 
material a ser trabalhado, como a impressão em braile, ou em fontes 
maiores com cores contrastantes, ou ainda, apresentações em áudio, 
portanto, apreensíveis pelos sentidos táteis e cinestésicos. 

A avaliação realizada pelas participantes foi importante pois 
permitiu às autoras considerar as principais limitações e potenciali-
dades do produto educacional proposto. Nesse sentido, destaquem-se 
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a necessidade de inserção de legendas em braile sobre a matéria da 
maquete; de flexibilização do produto para que possa ser utilizado 
como apoio aos estudos em momentos extraclasses; de garantia aos 
estudantes de terem pré-requisitos que lhes permitam interagir com 
o conteúdo proposto, como feito pela professora ao retomar os con-
ceitos dos movimentos de translação e rotação. Embora a maquete 
planificada tenha sido bem avaliada pela professora, a indicação de 
um modelo tridimensional pode sugerir práticas ainda alicerceadas 
no aspecto visual.

Em face dos aspectos referentes à educação da pessoa com de-
ficiência visual, essas avaliações permitiram-nos inferir que nossa 
proposta foi assertiva sobretudo em relação à recepção desses alunos, 
que, por meio da atividade didática desenvolvida, puderam adquirir 
conhecimentos importantes sobre os conceitos apresentados.

Reflexões pertinentes

O ensino de Ciências ofertado para estudantes com DV deve superar 
as práticas que reforçam o sentido da visão como condição necessá-
ria para o aprendizado. A implementação do produto educacional 
adaptado para o estudo das fases da lua demonstrou que os recursos 
didáticos são importantes ferramentas para proporcionar o desenvol-
vimento do aluno, mas deve-se ter o cuidado de elaborar materiais 
de acordo com as necessidades educacionais dos estudantes. Assim, 
os resultados indicaram que explorar outros sentidos, além do visual, 
pode promover a aprendizagem dos estudantes com DV, bem como 
facilitar a aquisição de novos conhecimentos e o desenvolvimento de 
esquemas mentais. 

Com isso, podemos afirmar que, ao criar condições para que os 
estudantes com DV participem do processo de ensino-aprendizagem 
com as mesmas condições que os estudantes videntes, é possível or-
ganizar objetivos comuns de ensino para todos eles. Esperamos que 
a experiência inicial do recurso educacional proposto, ainda que com 
limitações, subsidie novas orientações para os professores de ciências 
organizarem suas aulas e o ensino para os estudantes com DV. 
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Livro sensorial no ensino de 
Citologia para alunos com  
baixa ou nenhuma visão

Camila Luz Maciel 

Edward Bertholine de Castro

Todos os dias nos deparamos com a grande dificuldade de incluir o 
aluno com deficiência visual em sala de aula, e um dos motivos para tal 
pode ser a ausência de material didático que atenda as especificidades 
desse segmento discente, que assume uma postura não participativa 
nas aulas e, muitas vezes, ocupa o lugar de mero ouvinte, portanto, não 
interagindo no processo de construção de conhecimento dos assuntos 
explorados. Diante dessa dificuldade, perguntamo-nos: como é feita a 
inclusão desse aluno nas aulas de Citologia? Podemos trabalhar. Ele 
consegue, de fato, identificar e diferenciar os componentes de uma 
célula animal e vegetal? 

Todo aluno, com deficiência visual e com visão normal, necessita 
de estímulo no processo de ensino-aprendizagem, sendo esse contato 
com o ambiente físico que lhe possibilita desenvolver a sua percepção 
de mundo e, a partir desta à por meio do sentido da visão, de sorte que 
isso não tem possibilidade de ocorrer com o aluno cego, o que torna 
necessário estimulá-lo mediante os outros sentidos. Propor experiên-
cias que lhe permitam sentir a diversidade de texturas e formas, por 
exemplo, é uma ação fundamental na efetivação do seu desenvolvi-
mento, da sua aprendizagem e do seu conhecimento. Nesse contexto, 
também é indispensável identificar suas competências e habilidades 
para que se possa incluí-lo de maneira eficaz em sala de aula.

A atividade educativa apresentada neste artigo constitui uma pro-
posta real de inclusão escolar sobretudo para o aluno com deficiência 
visual, ao qual oportunizamos conhecer o sistema de escrita em Braille.

Diante das questões elencadas e com o intuito de responder algu-
mas delas, propomos o desenvolvimento de uma atividade didática 
que contribuísse para a inclusão de alunos com deficiência visual nas 
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aulas de Ciências Naturais e Biologia do 1º ano do ensino médio da 
Escola Estadual Gerson Carlos da Silva.

O primeiro momento foi de observação das referidas aulas, após 
o que, já no segundo momento, nós, juntos com a professora regente 
e toda a turma construímos um livro sensorial e apresentamos a toda 
a classe o alfabeto em Braille. O terceiro momento foi de avaliação do 
material didático pelos alunos e pela professora. 

O livro sensorial, que, no caso, propiciaria aos alunos com baixa 
visão e deficiência visual condições para identificar os componentes 
da célula vegetal, permite-lhes descobrir formas, texturas e cores 
por intermédio das diferentes sensações despertadas pelos demais 
sentidos, que não a visão, além de desenvolver neles a memória, o 
raciocínio lógico e outras áreas cognitivas

Revisão da literatura

Até o advento da República, as pessoas com deficiência visual re-
cebiam mais apoio do poder estatal do que aquelas com deficiência 
mental, visual, auditiva e física, quadro que foi alterado em decorrência 
das transformações sociais no país e hoje se apresenta equilibrado no 
que diz respeito às naturezas das deficiências dos usuários atendidos 
(BUENO, 1993; ANACHE, 1994). Até 1926, ano de fundação do Instituto 
São Rafael, em Belo Horizonte, o Instituto Benjamin Constant era a 
única instituição do Brasil especializada para prestar atendimento a 
cegos. Nas décadas de 1920, 1930 e 1940, houve um aumento no número 
de escolas residenciais para pessoas com essa deficiência, as quais, no 
entanto, apresentavam a característica de escolas segregadas.

Na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), “O princípio funda-
mental da escola inclusiva consiste em que todas as pessoas devem 
aprender juntas, onde quer que isso seja possível, não importa quais 
dificuldades ou diferenças possam ter [...]”.

No caso do aluno com deficiência visual, a privação do sentido 
da visão torna necessária a exploração dos demais sentidos para 
o desenvolvimento de suas habilidades e capacidades (HARDOIN; 
ACOSTA, 2018).

Dito de outro modo, em de sala de aula, situações que antes de-
veriam ser analisadas com o recurso da visão, devem, então, ser-lhe 
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apresentadas de tal maneira que estimulem nele os outros sentidos 
(MIYAZAKI, 2018).

Efetivar a inclusão escolar implica estabelecer um sistema de 
ensino adaptado, com profissionais capacitados e uma comunidade 
escolar disposta ao trato da diversidade (FABRICIO, 2017).

Para que os alunos com limitações visuais possam participar das 
atividades de Ciências Naturais e Biologia, pontualmente, há que 
se criar ou recriar elementos que lhes permitam a percepção tátil, 
relacionada à textura dos objetos. Será, então, tocando objetos que 
eles verão o mundo com as mãos. Reconhecer algo por intermédio do 
toque não possui o mesmo significado que tem para uma pessoa que 
enxerga, pois, para alguém que não enxerga, o tato é a fonte da prin-
cipal percepção que seus olhos podem ter (HARDOIM; ACOSTA, 2018).

A entrevista com a professora de Ciências Naturais e Biologia, rea-
lizada no mês de outubro, deu-se com o propósito de identificar em 
sua fala os possíveis questionamentos e dificuldades encontrados pelos 
alunos com deficiência visual durante suas aulas. A partir do depoi-
mento da professora, desenvolvemos um livro sensorial em Eva (Figura 
1) com todos os componentes de uma célula vegetal, cujas formas e 
modelos eles puderam perceber ao manusear o material produzido.  

Os alunos foram divididos em grupos de três componentes, cada 
qual sendo responsável por transcrever em Braille o nome da figura 
observada.

Figura 01: Alunos legendam em Braille a figura da célula vegetal. 
Fonte: Elaborado pelas autoras
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Figura 02 - Transcrevendo o nome dos componentes da célula em Braille. 
Fonte: Elaborado pelas autoras

      
Figura 04 - Respostas ao questionário     Figura 5 - Formulário do questionário 

Fonte: Acervo dos autores

Diálogos pertinentes

Realizada a atividade, solicitamos aos 15 alunos presentes e à 
professora que avaliassem a eficácia da ferramenta didática (figuras 
4 e 5). A seguir, apresentamos, nesta ordem, cada uma das perguntas 
que fizemos aos participantes e os resultados a que chegamos a partir 
das respostas que nos foram dadas:

a. “O trabalho desenvolvido foi eficiente para o ensino de citolo-
gia?” - 100% responderam que sim;

b. “Você acredita que o material didático possa auxiliar o aluno 
com baixa visão ou deficiente visual a compreender melhor o 
conteúdo?” - 100% dos alunos responderam que sim;

c. “Qual o grau de dificuldade em realizar a atividade: fácil, médio 
ou difícil? ” - 60% responderam fácil e 40 médio; e
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d. “Já conhecia o Sistema Braille?” - 45% responderam que já o 
haviam visto ou conheciam alguém que o utilizava, e 55% afir-
maram ou que nunca tiveram contato com o sistema ou que 
não o conhecia. 

Reflexões pertinentes

O trabalho de pesquisa descrito neste texto foi proposto com o 
objetivo de proporcionar o conhecimento do Sistema Braille e de um 
conteúdo de biologia a alunos com deficiência visual. Inicialmente, 
identificamos as dificuldades com que eles e a professora se depara-
vam nos trabalhos em sala de aula e, em seguida, confeccionamos um 
material didático para atendê-los em suas necessidades. A ferramenta 
elaborada foi bem aceita por todos.

Durante o desenrolar da atividade, pudemos observar que poucos 
alunos conheciam o Sistema Braille, com o qual a maioria afirmou que 
nunca teve contato. Diante do contexto exposto, compreendemos que 
ainda é preciso investir no desenvolvimento e aprimoramento dos 
recursos didáticos a serem explorados nas aulas de Ciências Naturais 
e Biologia que se pretendem inclusivas, os quais poucos alunos e pro-
fessores utilizam ou mesmo conhecem.
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Ensino inclusivo de células 
eucariotas com ênfase em 

deficiência visual e/ou baixa visão

Katiane M. Ferreira 
Katiane Pereira de Souza 

Patricia Carvalho Rodrigues

O tema inclusão escolar não se atém apenas à população de alunos 
com necessidades especiais, bem como inclui as famílias, os professores 
e a comunidade, haja vista o seu intento de criar uma sociedade mais 
justa e, portanto, mais altruísta.

O fundamento da inclusão no contexto educacional é prestar auxí-
lio à criança portadora de deficiência ante suas demandas no ambiente 
da escola, ou na classe de ensino regular. 

Trata-se do exercício de um dever alicerçado nos princípios de 
justiça e igualdade, que garante a todos o direito à oportunidade de 
acesso à Educação ofertada sob as mesmas condições. A observância 
a esses preceitos proporciona ao indivíduo com deficiência a partici-
pação social integrada aos demais membros de sua comunidade (SÁ 
et al., 2010, p. 121).

A educação inclusiva na escola é objeto de pesquisas que buscam 
criar meios para a efetivação da função plena da cidadania, assegu-
rando que todos os alunos possam aprender juntos, em salas de ensino 
regular. Para isso, a escola necessita apoiar indeterminadamente todos 
os estudantes, buscando, assim, salientar a diversidade e reconhecer 
as desigualdades naturais ou adquiridas, específicas de cada um deles. 
Incluir é, pois, garantir a todos ingresso constante na qualidade de vida.

Infelizmente nem todas as escolas disponibilizam materiais didá-
ticos por intermédio dos quais construam modelos inclusivos para 
facilitar a aprendizagem dos alunos com deficiência. 

Neste artigo, apoiando-nos na compreensão de Urbanek (2010, p. 
111), propomos que se desenvolvam práticas de ensino inclusivas do 
aluno com deficiência visual (DV), ou baixa visão:  
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No ensino inclusivo, o professor atua como mediador 
da aprendizagem, valorizador das capacidades de 
cada pessoa, organizando as ações exploratórias, as in-
terpretações, as tomadas de decisão quanto aos proce-
dimentos, às etapas, aos objetivos, raciocínios, apoios,  
instrumentos, signos e linguagens em que cada alu-
no possa sistematizar e demonstrar o conhecimento.  

Nessa perspectiva, o professor deve criar materiais didáticos 
adequadamente adaptados ao ensino e à aprendizagem desse aluno, 
integrando-o ao processo da aquisição do conhecimento.

Destacamos aqui a importância de esse profissional da educação, 
em sua prática pedagógica, ter em mente que a diversidade em sala 
de aula é factual, pois isso o torna ciente do caráter indispensável des-
ses materiais inclusivos, no caso específico da nossa proposta, para o 
aluno com DV, ou baixa visão, que, por sua vez, deve se sentir seguro 
e inserido na turma. Nessas circunstâncias, todos aprendem de forma 
significativa e de igual maneira. 

A pesquisa descrita neste texto foi desenvolvida na Escola Estadual 
Cremilda Viana, localizada em Primavera do Leste pontualmente com 
os alunos do 5° ano do Ensino Fundamental I, dos quais um com defi-
ciência visual, ou baixa visão. A deficiência o acompanhava desde que 
ele era bebê, e, na época em que desenvolvemos nosso trabalho, ele 
não fazia uso de óculos, que se encontrava vencido. Os tratamentos a 
que fora submetido desde a infância melhoraram, mas ele ainda ne-
cessitava de alguns cuidados especiais da professora e da auxiliar dele.

Trazemos neste artigo uma reflexão sobre a prática pedagógica 
e propomos a produção e aplicação de um modelo didático de Cé-
lula Eucariota em uma situação de ensino inclusivo de alunos com 
deficiência visual e/ou baixa visão. A construção do material deu-se 
de forma conjunta, mobilizando da turma inteira e permitiu-lhes 
explorar e conhecer a anatomia dessa célula animal, suas estruturas 
e organelas, tornando a aula inclusiva e ao mesmo tempo lúdica e 
prazerosa para todos.
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Revisão da literatura

Estudos realizados ao longo das últimas três décadas demonstram 
que alunos com deficiências se realizam mais e desenvolvem melhores 
habilidades por meio da educação inclusiva, da qual seus pares sem de-
safios também se beneficiam (BUI et al., 2010; DUPUIS, BARCLAY, HOLMS, 
PLATT, SHAHA; LEWIS, 2006; NEWMAN, 2006; ALQURAINI; GUT, 2012).

Pesquisadores frequentemente se concentram em evidenciar 
preocupações e armadilhas potenciais que podem tornar a instrução 
menos eficaz em salas de aula de inclusão (BUI et al., 2010; DUPOIS et 
al., 2006). Porém, recentes descobertas mostram que não é esse o caso. 
O tempo do ensino aprendizagem difere de salas de aula inclusivas 
para salas de aula não inclusivas. De fato, em muitos casos, os alunos 
destas últimas demonstram ter pouca ou nenhuma consciência quanto 
ao fato de haver alunos com deficiências em sua turma. Quando se 
tornam a par da situação, demonstram mais aceitação e tolerância, e 
todos passam a vivenciar uma educação inclusiva juntos. 

Existe uma necessidade inquestionável de os professores serem 
apoiados na implementação de salas de aula inclusivas, já que a maio-
ria deles revelam atitudes negativas e neutras em relação à educação 
dessa natureza (DE BOER; PIJL; MINNAERT, 2011) justamente por não se 
sentirem bem informados, competentes ou confiantes para realizá-la.

No entanto, semelhante aos pais, os professores com mais expe-
riência –entre os quais se incluem aqueles com formação nessa área 
específica –mostram-se significativamente mais positivos em relação 
à questão. As evidências apontam que, para serem eficazes, os profes-
sores precisam ter melhor compreensão das práticas de ensino e de 
instrução adaptadas ao estudante com deficiência, bem como adotar 
atitudes mais positivas em relação à inclusão, criar uma sala de aula 
inclusiva que funcione (SAVAGE; ERTEN, 2015).

Por certo, focalizamos aqui apenas os destaques do que se desco-
briu serem estratégias inclusivas eficazes, mas isso não nos impede de 
sublinhar que o verdadeiro sucesso a longo prazo requer treinamento 
formal. Para se ter uma ideia do que isso possa significar realmente, 
seguem as descrições de estratégias recomendadas por vários estudos 
de pesquisa e experiências aplicadas (MORNINGSTAR; SHOGREN; LEE; 
BORN, 2015; ALQURAINI; GUT, 2012).

144 



Fazer amplo uso de uma variedade de formatos instrucionais, 
começando por explicar a situação a toda a turma, em seguida orga-
nizada em agrupamentos flexíveis, pequenos grupos, estações/centros 
ou aprendizado emparelhado. Nas interações com a classe inteira, o 
uso de tecnologia, como quadros interativos, está associado ao alto 
envolvimento dos alunos. Nos agrupamentos flexíveis, os estudantes 
mais jovens devem ser frequentemente conduzidos pelos professores; 
os mais velhos podem ser orientados ou auxiliados por outros, mas 
com o acompanhamento de dos professores. A aprendizagem apoiada 
pelos próprios pares pode ser muito eficaz e envolvente, em como 
assumir a forma de trabalho em equipe, agrupamento cooperativo, 
tutoria entre pares e demonstrações lideradas por estudantes.

Garantir o acesso de todos os alunos ao conteúdo acadêmico 
curricular implica conceder a eles a oportunidade de vivenciar uma 
aprendizagem alinhada com os objetivos que a embasam. Isso, de 
fato, exige o pensar acerca do que suporta a necessidade individual, 
mas são as estratégias gerais que asseguram a todos os alunos: poder 
ouvir instruções, dar início às atividades, participar de instruções em 
grupo e entrar e sair da sala de aula no mesmo tempo. 

Nessa perspectiva se encaixa o Aplique design universal para 
aprendizado, um conjunto de métodos variados que atendem as 
necessidades dos alunos em sua diversidade e incluem diferentes 
maneiras de representar o aprendizado, como modelagem; imagens; 
objetivos e manipuladores; organizadores gráficos; respostas orais e 
escritas; e tecnologia. Ademais, podem ser adaptados com a introdução 
de modificações, como impressão em tamanho grande, uso de fones 
de ouvido, transcrição pelo colega da resposta ditada, o qual também 
pode desenhar uma imagem, realizar operações em uma calculadora. 
Há que se pensar, ainda, no poder de uma aprendizagem baseada em 
projetos e questionários, quando os estudantes têm a oportunidade de 
investigar individual ou coletivamente um fenômeno.

A pesquisa que desenvolvemos e apresentamos neste artigo foi 
desenvolvida na Escola Estadual Cremilda de Oliveira Viana, localizada 
no município de Primavera do Leste, Mato Grosso, tendo por público-
-alvo alunos do 5° ano do Ensino Fundamental I, dentre os quais um 
aluno com baixa visão, deficiência congênita. 
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Inicialmente, entregamos à diretora da escola as fichas de autori-
zação para uso de imagem a fim de que pudéssemos aplicar o nosso 
modelo didático inclusivo. Portanto, precisamos aguardar a devolução 
delas para, então, começarmos os trabalhos.

Antes, porém, nós, as autoras do projeto, havíamos nos reunido 
para confeccionar o modelo inclusivo que levaríamos para servir de 
exemplo no dia da aula. Esta, aliás, acabou sendo realizada no labo-
ratório de Ciências porque poucos pais haviam assinado as fichas.

Elaboramos um plano de aula para explicar aos alunos o conteúdo 
escolhido e fornecer-lhes o subsídio teórico necessário à confecção do 
material didático. Contamos também com a ajuda da professora de 
Ciências Biológicas, então responsável pelo laboratório, a qual nos deu 
algumas dicas. Encontramos ali, na sala de estudos experimentais, um 
modelo didático de célula em tamanho grande, que deu uma noção 
mais concreta às crianças. 

Os modelos de Célula Eucariota foram produzidos com massinha 
de modelar colorida, e pratos de papelão descartáveis no tamanho 
médio. Ao final do exercício, fizemos uma avaliação junto aos alunos 
por meio de observações (Anexo B).

Diálogos pertinentes

Realizamos a aula conforme o planejado. Todas as crianças intera-
giram muito bem com o tema proposto e encararam a atividade didá-
tica como uma brincadeira. Isso se deu, inclusive, o aluno com baixa 
visão, cuja própria condição e por estar sem os óculos, apresentou um 
pouco de dificuldade para ver as partes das células, problema que ele 
resolveu pegando o modelo que havíamos levado e aproximando-o 
dos olhos para conseguir enxergar cada detalhe da anatomia celular. 
Além disso, foi orientado pelos colegas, que se mostraram solidários 
reportando-lhe passo a passo na execução da tarefa.

O trabalho desenvolvido superou nossas expectativas de forma 
positiva, até porque nunca havíamos passado por uma experiência 
dessa natureza, e permitiu-nos entender o quanto os alunos com ne-
cessidades especiais requerem um olhar diferenciado no processo de 
ensino-aprendizagem, sobretudo quanto à elaboração de materiais 
inclusivos que os atendam em suas demandas.
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Nosso modelo didático inclusivo é confeccionado em um tamanho 
ideal a sua manipulação pelos alunos com deficiência visual e/ou baixa 
visão e a sua visualização pelos alunos videntes: aqueles primeiros 
mobilizam outros sentidos, como o tato e a audição , respectivamente, 
para sentir a textura e as formas desenhadas pela massinha de mo-
delar e para ouvir as explicações dadas sobre a célula; estes últimos, 
o recurso da visão para distinguir os detalhes, as cores e o formato de 
cada parte da célula. Tratou-se de uma experiência eficaz de ensino 
inclusivo, tendo a turma alcançado uma aprendizagem significativa 
sobre o tema trabalhado. Essa constatação foi fruto de uma avaliação 
realizada por meio de observações dobre o interesse, o desempenho e 
a participação da classe no decorrer da aula e da confecção do modelo 
de célula proposto.

Reflexões pertinentes

A educação inclusiva será um sucesso se reconhecermos nela 
uma responsabilidade conjunta de pais, professores, conselheiros de 
currículo e da comunidade, sendo o foco na abordagem desta última 
uma característica central das escolas inclusivas. Pertencimento e 
apoio, que são direitos humanos básicos, estão sendo transformados 
em direitos que devem ser conquistados. 

Conforme consagrada nas políticas e na legislação, a educação 
inclusiva para todos corre o risco de se tornar exclusiva para muitos, 
especialmente para os pobres. Se a ênfase é em testes e benchmarking 
de escolas, sobra pouco espaço para parcerias e inclusão. A transfor-
mação social e educacional não é proporcionada apenas por eleições 
democráticas e visões políticas. Ela precisa ser conquistada por meio 
de um envolvimento complexo e combinado com forças sociais, políti-
cas e econômicas, em que a criação de novas políticas é simplesmente 
um passo.

Promover o reconhecimento e a aceitação dos direitos básicos de 
todas as crianças a serem acomodados em comunidades escolares 
inclusivas implica o reconhecimento da complexidade da interação 
dinâmica entre fatores sociais e contextuais e o contínuo desenvolvi-
mento de comunidades inclusivas solidárias e colaborativas em todos 
os níveis do sistema educacional.
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Educação nutricional – incentivo 
à alimentação balanceada na 

comunidade surda

Karina Sasso Fernandes  
Suzane Santos Sousa Albernaz 

Katiane Ferreira 

Neste texto, propõe-se a construção de um modelo didático in-
clusivo para alunos com necessidades especiais, principalmente 
surdos, por meio do qual sejam abordados os conceitos e explorados 
os problemas enfrentados pela comunidade escolar para o desenvol-
vimento de hábitos alimentares saudáveis e adequados, com isso se 
potencializando a importância do tripé ensino, pesquisa e extensão 
nas escolas públicas do país.

A alimentação é vital para sobrevivência de todos os seres vivos, 
sendo que, para os humanos, os hábitos alimentares implicam o seu 
desenvolvimento físico e mental, disso decorrendo o caráter indispen-
sável de uma alimentação saudável e adequada para cada fase desse 
desenvolvimento. 

Tanto a alimentação é assunto universal, que, em 1º de abril de 
2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou de 2016 a 
2025 a Década de Ação das Nações Unidas sobre Nutrição. Com essa 
resolução, busca-se desencadear uma ação intensificada para acabar 
com a fome e erradicar a desnutrição em todo o mundo, bem como 
assegurar o acesso universal a dietas mais saudáveis e sustentáveis 
para todas as pessoas, sejam elas quem forem e estejam onde estive-
ram (BRASIL, 2017).

Tendo em vista o estabelecido nesse documento legal, em 2017, o 
Brasil tornou-se o primeiro país a assumir compromissos fundamen-
tados nas metas SMARTsigla de origem inglesa referente a um método 
de estabelecimento de metas com base em 5 aspectos: S (específica), 
M (mensurável), A (atingível), R (relevante) e T (temporal),.
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Conforme o mesmo texto, das metas definidas para a década, as 
três a serem atingidas até 2019 são:

1. Deter o crescimento da obesidade na população adulta (que 
atualmente está em 20,8%); 2 - Reduzir o consumo regular de 
bebidas adoçadas com açúcar em pelo menos 30% na população 
adulta; 3 - Ampliar em no mínimo 17,8% o percentual de adultos 
que consomem frutas e hortaliças regularmente.

Porém, de acordo com Noronha (2012), apesar de a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) ter elaborado o manual Estratégia Mundial 
sobre Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, em 2002, visando 
prevenir e guiar pessoas dos mais diversos cantos do planeta sobre o 
tema, os resultados não têm sido positivos. O autor afirma que, segun-
do dados do Por extenso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), colhidos em 2008 e 2009, “[...] frutas e verduras, que deveriam 
significar entre 9 e 12% das calorias que ingerimos, representam de fato 
apenas 2,8%. Já alimentos calóricos, à base de óleos e gorduras vegetais, 
gordura animal, açúcar de mesa e refrigerantes, representam 28%.” 

Além das preocupações associadas ao significado desses dados 
para a saúde da população, há ainda a questão de as publicações e os 
estudos sobre alimentação saudável destinarem-se majoritariamente 
às pessoas ouvintes. Com o atual avanço das práticas inclusivas, é im-
portante que o conhecimento sobre o assunto seja levado à comunidade 
surda, tanto para a melhoria em sua qualidade de vida, quanto para a 
prevenção de doenças (MIKSZA et al., 2012). Neste artigo, essa demanda 
é reportada ao contexto escolar e dá forma e conteúdo a uma proposta 
didática pensada com o intuito de estimular os alunos, principalmente 
os da comunidade surda, a refletir sobre seus hábitos alimentares e de 
incentivar neles a cultura de uma alimentação balanceada, bem como 
a extensão de sua aprendizagem aos familiares, a fim de que todos 
possam se comprometer à melhoria da qualidade de vida. 

Revisão da literatura

Na opinião de Bandeira (2009, p. 14), os materiais didáticos podem 
ser vistos “[...] como produtos pedagógicos utilizados na educação e, 
especificamente, como material instrucional que se elabora com fina-
lidade didática”, nisso se inserindo a importância capital de levar em 
conta o contexto do aluno.
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Nessa perspectiva, o professor deve considerar o conhecimento 
prévio, ou subsunçores, ancorados pelo estudante e só assim passar à 
construção de novos conhecimentos, atuando como mediador desse 
processo de ensino que resulta em uma aprendizagem significativa.

Trata-se, pois, de uma aprendizagem construída pela interação en-
tre o conhecimento já existente e o novo, na qual ambos se modificam. 
Ou seja, os subsunçores vão adquirindo novos significados, tornando-se 
mais diferenciados, mais estáveis à medida que servem de base para 
a atribuição de significados à nova informação (MOREIRA, 2012).

A teoria que subjaz à elaboração do material pedagógico proposto 
é a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), segundo a qual 
problematizar algumas temáticas sociais na seara acadêmica torna o 
aluno capaz de ser um cidadão crítico e apto para tomar decisões ante 
as escolhas apresentadas em sua vida individual e coletiva. 

Von Linsingen (2007, p. 13) esclarece:

Educar, numa perspectiva CTS é, fundamentalmente, 
possibilitar uma formação para maior inserção social 
das pessoas no sentido de se tornarem aptas a parti-
cipar dos processos de tomadas de decisões conscien-
tes e negociadas em assuntos que envolvam ciência e 

tecnologia.

A escolha por trabalhar com uma temática norteadora encontra 
respaldo nas ideias de Santos e Schnetzler (2010, p. 67), que veem na 
abordagem CTS a “[...] organização conceitual centrada em temas 
sociais, pelo desenvolvimento de atitudes de julgamento, e por uma 
concepção de ciência voltada para o interesse social, visando a com-
preender as implicações sociais do conhecimento científico.”. 

A pesquisa descrita neste texto é qualitativa do tipo observação 
participante e exploratória, cuja escolha se deve ao fato de possibi-
litar a obtenção de dados descritivos por meio do contato direto do 
pesquisador com a realidade do objeto estudado “[...] a investigação 
qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida em 
múltiplos contextos.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16).

Em termos metodológicos, a o processo investigativo foi dividido 
em três momentos: 1) aplicação de um questionário semiestruturado; 
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2) elaboração do material didático inclusivo (pirâmide alimentar peda-
gógica); e 3) aplicação do material em formato de oficina para avaliá-lo.

É importante mencionar que, antes de dar início aos trabalhos, 
foram entregues à escola e aos alunos, respectivamente, um Termo de 
Autorização (TA) e o Termo de Consentimento e Livre Esclarecimento 
(TCLE). Não houve necessidade de aplicar um Termo de Responsáveis, 
pois os estudantes eram todos maiores de idade.

O local eleito para o procedimento do estudo foi o C.E.J.A. Profes-
sora Almira Amorim e Silva, localizado na Rua 86, 35, CPA III, Cuiabá, 
Mato Grosso. À época, o centro educacional atendia 1.415 alunos que 
não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa, dos quais mais 
de 90 com múltiplas deficiências distribuídos em salas regulares, ra-
zão pela qual o trabalho de inclusão com esse segmento discente era 
realizado em dois períodos. 

Os sujeitos da pesquisa foram três professoras, ouvintes e viden-
tes; uma intérprete em Libras, ouvinte, vidente e bilíngue; e os alunos 
matriculados nas turmas participantes da oficina (1º ano “S”e 2ºs anos 
“E” e “Q”), entre os quais ao menos um com surdez e três cegos, sendo 
uma cadeirante e dois com deficiência mental. As professoras são 
todas ouvintes e videntes. E a intérprete em Libras, também ouvinte, 
vidente e bilíngue.

O produto educacional

O produto educacional oriundo da pesquisa é um material didático 
inclusivo denominado Pirâmide Alimentar Inclusiva, que vem acom-
panhada do Guia Didático Inclusivo, para auxiliar o professor que 
desejar adotá-lo em sua prática docente. É destinado primordialmente 
aos alunos surdos da Educação Básica, entretanto deve-se considerar 
seu acesso ao seu público alvo, os alunos surdos, por intermédio do 
professor de ciências naturais. No âmbito escolar, pode ser aplicado 
tanto em sala de aula comum, quanto em espaços não formais de ensi-
no, por exemplo, a cantina ou o refeitório da escola, em quaisquer das 
circunstâncias tendo o principal objetivo de auxiliar a reconstrução 
de conceitos antigos de alimentação e promover nos alunos hábitos 
alimentares saudáveis, tornando-os sujeitos conscientes e críticos 
capazes de escolher a própria alimentação.
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Figura 01- Sequência com o passo-a-passo da montagem  
da Pirâmide Alimentar Inclusiva. 

Fonte: Acervo das autoras, 2018.

Figura 02 - Páginas 1 e 4 do Guia Didático Inclusivo. 

Fonte: As autoras, 2018.

O material é uma adaptação de produtos já existentes, e sua versão 
interativa e multissensorial torna-o inclusivo. Seu diferencial são as 
cores das estruturas da pirâmide e a possibilidade de os alunos utiliza-
rem seus sentidos corporais para identificar de formas diferenciadas 
os alimentos que comporão cada grupo: tato, olfato, visão, audição (no 
caso dos alunos surdos, sentem a vibração do som de cada alimento) 
e paladar. Logo, todos os alunos, tanto os sem deficiência quanto os 
com deficiência, serão incluídos nas atividades propostas e de forma 
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harmônica poderão alcançar juntos os objetivos traçados para a (re)
construção do conhecimento científico.

Figura 03 - Páginas 2 e 3 do Guia Didático da Pirâmide Alimentar Inclusiva. 

Fonte: As autoras, 2018.

O Guia Didático Inclusivo é um material instrucional do qual o 
professor pode se servir para a melhor utilização da pirâmide em 
sala de aula. Tem formato de livreto e possui layout diferenciado, 
que, além de despertar a atenção do aluno, incentiva-o ao manuseio 
do produto didático proposto. Traz o tema escolhido na capa e, em 
seguida, apresenta o passo a passo da confecção do material, como as 
medidas da pirâmide, e sugestões de locais para a compra de alguns 
componentes alternativos, entre outros detalhes. Na sequência, propõe 
um tempo de duração para cada fase da atividade a serem desenvol-
vidas em formato de oficina ou em duas aulas de 50 minutos cada. 
Então, apresenta um texto explicativo do diferencial do material, no 
caso, despertar os diversos sentidos do aluno. Encerra reafirmando a 
relevância da temática para a comunidade surda.

Reflexões necessárias

No questionário prévio, as opções para as respostas foram do tipo 
escala Likert, uma escala psicométrica comumente utilizada em pes-
quisas com pessoas surdas nas quais se pretende registrar o nível de 
concordância ou discordância delas em relação a uma declaração dada. 
Sobre a escala, Zikmund (2006, p. 287) afirma que “[...] os respondentes 
indicam suas atitudes marcando em que grau concorda ou discorda de 
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declarações cuidadosamente construídas que expressam atitudes em 
relação a algum objeto variando de muito positivas a muito negativas.”.

Nessa atividade 2, todos os alunos puderam ser envolvidos na 
atividade, pois os alunos não videntes eram questionados oralmente 
pela professora, que marcava a resposta de cada um deles na folha 
do questionário.

Uma vez que os participantes da pesquisa eram jovens e adultos, 
pode-se dizer que eles já haviam sofrido influência na construção dos 
hábitos alimentares, principalmente em razão dos costumes familiares. 
Desse modo, numa perspectiva realista, entende-se que o material di-
dático inclusivo não mudaria repentinamente tais hábitos, mas levaria 
aos envolvidos a proposta de refletir sobre as opções alimentares para 
uma nutrição balanceada e mais saudável, observando os perigos do 
consumo repetitivo e excessivo de alguns itens. 

Como apenas um aluno não respondeu as questões que se encon-
travam registradas no verso da folha, é provável que ele não as tives-
se visto, pode-se considerar como ponto positivo para um hábito de 
alimentação saudável o fato de a maioria dos alunos gostarem muito 
ou bastante de ingerir frutas e saladas (Quadro 1). 

A maioria dos alunos respondeu ter um gosto normal pela prática 
de atividade física e pelo consumo de água. Como ponto negativo, os 
alunos terem respondido gostar bastante de comer frituras, doces e 
carnes, mostrando, com isso, necessitar de reeducação alimentar.

Quadro 1. Resultado do questionário prévio aplicado nas turmas de 1º e 2º Ano.

MUITO 
POUCO

POUCO NORMAL MUITO BASTANTE

água 0 3 13 10 5

frutas 0 3 11 4 13

salada 1 7 7 9 7

ativ. fis. 5 9 12 2 3

carnes 1 3 6 10 11

frituras 1 3 10 1 14

doces 3 5 8 3 11

Fonte: As autoras, 2018.
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Organização dos alimentos na pirâmide

Para a proposta se tornar mais interativa, os alimentos colocados 
na pirâmide eram em sua maioria reais (água, pães, frutas, legumes, 
verduras, tubérculos, laticínios, grãos, oleaginosas, castanhas, confei-
tarias, ovos, entre outros), com exceção de carne, frango e sorvete, que 
foram representados por réplicas, caso contrário, descongelariam. Os 
alunos podiam tocar, cheirar e até degustar alguns itens. 

Figura 04 - Imagens de alguns alimentos usados na pirâmide alimentar inclusiva.

Fonte: Acervo das autoras, 2018.

Uma aluna cega e cadeirante, participou ativamente da atividade 
6, “Construção da pirâmide alimentar com os alunos”. Inserida em um 
grupo no qual era sempre auxiliada por uma colega ou mesmo pela 
professora, recebeu o primeiro alimento, que deveria reconhecer e 
destinar a um compartimento da pirâmide. Tratava-se de uma cebola, 
que ela tomou com as mãos e identificou sozinha e rápido mediante os 
sentidos do tato e olfato. Então, após discussão com sua equipe, sugeriu 
um grupo da pirâmide no qual o alimento fosse disposto. Em seguida, 
recebeu o segundo alimento, que deveria igualmente identificar e 
conduzir a um espaço da pirâmide. Eram castanhas-do-pará, com o 
que ela pouco tinha contato, razão pela qual levou algum tempo para 
identificá-las e dispô-las na pirâmide. Foi então que ela degustou uma 
castanha, de cujo sabor gostou, e, entusiasmada, cumpriu a atividade 
prontamente.

Essa experiência possibilitou que itens que não faziam parte da 
cultura alimentar dos alunos passassem a ser conhecidos e até apre-
ciados por eles.

O formato de pirâmide e as cores contrastantes utilizadas em suas 
divisões foram detalhes essenciais para tornar produto educacional 
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inclusivo. A vermelha, por exemplo, utilizada no topo contribuiu para 
enfatizar o alerta em relação aos perigos associados ao consumo de 
açúcares, doces, óleos e frituras, permitindo que os alunos videntes 
percebessem de forma direta e imediata a necessidade de diminuir a 
ingestão dos itens dessa categoria. Os alunos cegos também puderam 
compreender essa necessidade ao tocar na pirâmide e notar como ia 
estreitando da base ao topo, indicando a ordem decrescente de con-
sumo dos alimentos em cada categoria.

Avaliação do material

Para verificar se a aplicação do material havia surtido o efeito 
esperado, foi proposta a atividade 8, qual seja a “produção do cardá-
pio pessoal” (Anexo A). Os alunos podiam escrever ou desenhar os 
alimentos que consideravam ideais para o café da manhã, almoço, 
lanche e jantar. Dos 29 cardápios entregues, um apresentava desenhos 
representando o café da manhã, enquanto outro se mostrava incom-
pleto porque o aluno não fazia essa refeição. Outro cardápio trouxe a 
informação de que era raro o aluno jantar exceto quando ia à feira e 
comia um pastel. Dois cardápios não indicaram consumo de salada, e 
cinco não apontaram a ingestão de fruta.

Figura 05 - Desenho feito por um aluno PcD de múltiplas deficiências incluído  
na atividade proposta de criar um cardápio. Fonte: As autoras, 2018. 

Fonte: Acervo das autoras, 2018

No café da manhã, o hábito da maioria era consumir café, leite ou 
café com leite e pão. O pão integral foi referenciado em dois cardápios, 
e a torrada, em três, sendo em um deles na versão integral. O chá apa-
receu em dois cardápios como opção para o café da manhã, tendo sido 
considerado um hábito saudável. Ressalta-se que em 10 cardápios as 
frutas figuraram como itens dessa primeira refeição do dia.
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A tradição brasileira de consumir no almoço arroz e feijão, acompa-
nhados de carne e frango, ficou evidente nos cardápios, mas pouco se 
fez referência a peixe, apenas uma vez fato curioso em face da intensa 
atividade e comercialização pesqueira na cidade de Cuiabá. A opção 
arroz integral foi incluída em dois cardápios. Verduras foram listadas 
em três, e legumes, em apenas um, porém a salada foi mencionada 
em 20 cardápios como parte de um almoço ideal. As opções suco na-
tural e refrigerante ficaram empatadas, cada qual aparecendo em 5 
cardápios diferentes.

Já no lanche a opção pelo suco ganhou, sendo mencionado em nove 
cardápios, enquanto o refrigerante, em apenas um. A opção preferi-
da para o lanche foram as frutas, mencionadas em 14 cardápios. Em 
somente um apareceu cachorro-quente ou baguncinha, um tipo de 
sanduíche bem consumido em Cuiabá. A opção iogurte foi indicada 
em três cardápios, em um deles juntamente com granola. Doces foram 
apontados em apenas três cardápios, e bolo, em um somente, o que 
é satisfatório, visto ter sido frisado que esses alimentos devem ser 
consumidos com restrições e em pouca quantidade.

Verificou-se que, por comum a maioria dos alunos repetiam o car-
dápio do almoço no jantar. Todavia, nessa refeição noturna, a opção 
peixe apareceu em dois cardápios; sopa, principalmente de legumes, 
em cinco cardápios; e a opção caldo, em dois cardápios. Salada foi op-
ção em 18 cardápios, enquanto verduras, em seis. A tradicional farofa 
de banana cuiabana, que não foi mencionada no almoço, apareceu 
em um cardápio de jantar. A opção suco surgiu em cinco cardápios, e 
refrigerante, em apenas um.

Dessa forma, considera-se que a aplicação do material e os resulta-
dos da atividade influenciaram positivamente os sujeitos da pesquisa 
em suas reflexões sobre os hábitos alimentares, estimulando-os a a 
escolher frutas e saladas e e a diminuir o consumo de açúcares, além 
de incentivá-los a adotar uma alimentação saudável e balanceada. 

Reflexões

A proposta descrita neste artigo, conseguiu inserir a Pirâmide Ali-
mentar Inclusiva na prática pedagógica desenvolvida em sala de aula 
de ensino regular com alunos com múltiplas deficiências, mostrou-se 
satisfatória por ter conseguido atender não só a população discente 
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surda, então constituída o sujeito inicial do projeto de pesquisa reali-
zado, mas também toda a turma.

O modelo didático pode estimular um novo trabalho de pesquisa, 
que, por exemplo, vislumbre incentivar a alimentação saudável por 
meio de alimentos regionais. Outra opção seria utilizá-la em cartões 
interativos, no caso de alunos cegos, com o nome do alimento e as bases 
das pirâmides indicados em braile.  Já com a comunidade surda, os 
cartões podem conter a imagem/gravura junto com o sinal do alimento.

A alimentação precisa ser tema constante de debates, estudos e 
projetos não só na escola, mas também no dia a dia da vida familiar, 
nas políticas públicas e nas ações sociais, haja vista constituir-se em 
um ato vital e necessário ao ser humano. Sendo assim, espera-se que 
mais trabalhos de pesquisa sobre o assunto sejam realizados para a 
melhoria da qualidade de vida de todos.
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Pirâmide interativa bilíngue

Adair da Mota Nunes  
Paula Paulino Silva 

Tatianne Fernanda Lopes Hardoim

Um dos maiores desafios da sociedade é a educação inclusiva. De-
senvolvida na década de 90, essa concepção de ensino envolve em seu 
processo não só a pessoa com deficiência (PcD), mas também a família, 
a escola e a sociedade (SCHEIBE, 2014). Portanto, em um contexto de 
inclusão de alunos com deficiência matriculados em uma classe regular, 
é fundamental que os docentes e o ambiente escolar estejam preparados 
para a efetivação desse trabalho. Acredita-se que a postura do professor 
em sala de aula influencia muito a vida desses alunos quanto às pos-
sibilidades de interação, comunicação e construção de conhecimento, 
entre outros fatores. Há que se lembrar, neste momento, do processo de 
democratização da educação, que, embora preconizasse o ensino “acessível” 
para todos, tomou a forma e o significado de um paradoxo centrado 
nos movimentos de inclusão e exclusão. Ora, os sistemas de ensino 
universalizaram o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e 
grupos considerados fora dos padrões normais, geralmente porque a 
escola não está preparada para incluí-los.

Em face dessa realidade e envidando esforços e investimentos para 
promover uma educação de boa qualidade no país, o Congresso Nacio-
nal sancionou o Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014), do qual 
constam, entre outras, estas metas: ampliar as políticas de inclusão e 
de assistência estudantil; garantir ao aluno acesso ao ensino básico de 
boa qualidade; e, por meio da inclusão escolar, respeitar as diferenças 
culturais, sociais e individuais, isso configurando as demandas que 
todo aluno pode apresentar a qualquer momento de sua trajetórias 
escolares Tudo isso ainda se constitui em um grande desafio para a escola, 
que vem tentando sobretudo minimizar as diferenças e necessita de 
planos básicos de inclusão que também assegurem a permanência 
efetiva dos educandos no ambiente escolar. De fato, alguns estudos 
apontam que os índices de evasão ou de baixa frequência na escola 
regular aumentam quando se trata de alunos com alguma deficiência, 
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contribuindo para isso fatores internos e externos Sobre a questão, 
Silva Filho e Lima Araújo (2017, p. 35) esclarecem que “[...] drogas, 
sucessivas reprovações, prostituição, falta de incentivo da família e 
da escola são alguns dos fatores que podem levar o educando a sair 
da escola.”, e isso tem sido frequente entre os PcD.

Não raro a família receia colocar o filho com algum tipo de de-
ficiência em estabelecimentos de ensino regular devido a todas as 
dificuldades que ele possivelmente precisaria enfrentar para aprender 
e até mesmo para socializar com os colegas (ABERTA; BRASIL, 2017). 

Especificamente, a inclusão do aluno surdo ou com alguma defi-
ciência auditiva no ensino regular é contemplada em diretrizes funda-
mentais da política nacional de educação. O Decreto Federal n. 5626, 
de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), define que alunos surdos 
e/ou com deficiência auditiva têm direito a uma educação bilíngue no 
ensino regular, ou seja, eles devem aprender, ainda crianças, a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) e a Língua Portuguesa, na modalidade es-
crita, como primeira e segunda línguas, respectivamente. 

No Brasil, ainda são bem raros os projetos sobre essa realidade 
escolar, sendo necessária a criação de mecanismos que promovam 
pesquisas e ações direcionadas para a qualidade da educação proposta 
a esses educandos e, ao mesmo tempo, desmistifiquem alguns mitos 
perpetuados ao longo dos anos. Nesse sentido, uma alternativa bastan-
te difundida é a referida educação bilíngue, , decorrente da oficialização 
do ensino de Libras, propiciando maior interação desse aluno em sala 
de aula (VIEIRA, 2010). Com essa proposta, busca-se superar barreiras 
comunicacionais e garantir ao aluno surdo o direito fundamental de 
acesso à informação, à educação, ao trabalho, entre outros, portanto, 
ao pleno exercício de cidadania. Para que essa educação realmente 
ocorra no contexto escolar, por meio da qual esse aluno terá acesso 
aos conteúdos curriculares, é necessário investir na qualificação e ca-
pacitação dos profissionais da da área, em especial dos professores, 
bem como disponibilizar um tradutor/intérprete de Libras para cada 
estudante surdo em suas respectivas turmas (QUADROS, 1997).

Este texto traz uma análise investigativa sobre as situações interati-
vas que esses alunos estabelecem com seus professores e colegas na sala 
de aula de uma escola de ensino regular, para cujo contexto propomos 
um material didático inclusivo voltado principalmente para o aluno 
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surdo e/ou com deficiência auditiva.  Com isso, avaliaremos como se 
processa a inserção desses educandos em uma classe comum, como 
lidam com o conteúdo de ciências e como os professores ajudam-nos 
a interagir com os colegas de turma.

Estado da Arte

Na sociedade contemporânea, convivemos com a diversidade em 
suas várias manifestações, quais sejam culturais, sociais, físicas, entre 
outras. Nessas circunstâncias, torna-se essencial falar em uma educação in-
clusiva efetiva, centrada na necessidade de “mudar” o modo de ensinar 
– e não apenas o espaço físico escolar! – para atender, reconhecer e 
valorizar as diferenças existentes em todas as situações de interação e 
nas práticas educativas desenvolvidas, bem como para integrar, sempre 
com respeito e compreensão, não só os alunos com alguma deficiência, 
mas também todos aqueles que possuem algum tipo de dificuldade de 
aprendizado (BRIDI, 2009). 

Nesse sentido, é indispensável estratégias que convirjam para o 
desenvolvimento de novas relações e que possibilitem práticas pe-
dagógicas inclusivas das diferenças entre os estudantes inscritos em 
uma sala de aula. Nessa perspectiva, o professor deve desenvolver 
atividades educativas nas quais se apoie para ministrar o conteúdo 
de forma inovadora e, ao mesmo tempo, para envolver toda a turma, 
além de auxiliar os estudantes em seus processos de interação. Aliás, 
isso requer mudanças na forma de pensar do estudante, da família, do 
professor, da escola e de todos envolvidos no processo educativo, as 
quais, evidentemente, podem ser fortalecidas com o auxílio de políticas 
públicas (BRIDI, 2009).

Entender que o professor possui papel fundamental no processo 
de inclusão, por ser ele que assiste, orienta os educandos no percurso 
da construção do conhecimento, é reconhecer que existe a real neces-
sidade de uma formação que o prepare e ampare nesse novo cenário, 
dando-lhe suporte para lidar com as diferenças com as quais se depara 
no ambiente da sala de aula. Reiteramos que a construção da educação 
inclusiva não deve ser circunscrita aos limites de uma abordagem 
tradicional; antes, deve extrapolá-la e, numa perspectiva inovadora, 
primar pelo reconhecimento e pela valorização da diversidade e da 
equidade, respeitando as diferenças e as necessidades individuais, 
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desenvolvendo as potencialidades individuais do estudante, criando 
percursos individualizados de aprendizagem, respeitando as caracte-
rísticas e o ritmo de cada um (BASSO; CAPELLINI, 2012) e, sobretudo, 
oportunizando a aprendizagem colaborativa. Nessas circunstâncias, 
não importa ressaltar as deficiências e sim as eficiências do aluno, que 
deve ser considerado como sujeito cultural. A escola precisa reconhecer 
que existem diferenças culturais e que estas devem ser respeitadas e 
motivadas. E, no caso de alunos surdos e/ou com deficiência auditiva 
aconselha-se que eles sejam referidos como sujeitos culturalmente 
diferentes dos ouvintes. Ter consciência disso é fundamental para 
o desenvolvimento de ambas as partes, que, interagindo entre si, 
percebem e aceitam as diferenças de forma natural, conhecendo e 
aprendendo uns com os outros.

Em face de todo o exposto, direcionamos nosso foco investigativo 
para o âmbito das Ciências Naturais, um campo fértil de oportunidades 
para a construção de materiais didáticos e inclusivos em aulas práticas, 
demonstrativas, que muito podem contribuir para a compreensão do 
mundo ao mobilizar em sua feitura conceitos micro e macroscópicos de 
difícil entendimento pelas crianças, ainda mais quando estas exigem 
um olhar mais atencioso. Práticas didáticas dessa natureza promovem 
a melhor compreensão do conteúdo pelo educando e minimizam as 
diferenças entre eles, bem como trazem consigo estratégias de ensino 
por meio das quais se possam explorar, reforçar e utilizar os aspectos 
positivos de cada um para o crescimento de todos (MANTOAN; BARA-
NAUSKAS, 2009; BURACOF JÚNIOR; HARDOIM: PÁDUA, 2017; SANTOS 
JUNIOR; SILVA, 2017).

Para a escolha do lugar no qual desenvolveríamos a pesquisa, fize-
mos um rápido levantamento das unidades escolares de ensino da região 
de Barra do Garças, Mato Grosso, que realizassem alguma atividade 
inclusiva. Optamos, pois, pela Escola Estadual Norberto Schwantes, em 
cuja turma do 8º ano B era feito um trabalho de inclusão por se encontrar 
ali matriculado um aluno surdo que se comunicava em Libras. Entramos 
em contato com a diretora para apresentar a nossa proposta, tendo ela 
gentil e prontamente nos autorizado a efetuá-la em sua escola. Na se-
quência, contatamos a coordenadora pedagógica e a professora titular 
da turma, bem como o intérprete, das quais recebemos de imediato todo 
o suporte para efetuar o nosso trabalho, que daria forma e conteúdo a 
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um produto inclusivo destinado a atender as necessidades educacionais 
não só do aluno surdo, mas também de toda a turma.

Após pensar em algo que estivesse diretamente relacionado com 
a realidade, com o dia a dia dos alunos e contemplasse o conteúdo 
ministrado na disciplina de Ciências, chegamos à conclusão de que o 
tema “Alimentação Saudável” seria uma ótima oportunidade e uma 
boa opção para o desenvolvimento de um trabalho na perspectiva 
bilíngue. Realizadas algumas discussões e reuniões com a professora 
titular, propomos a montagem de uma pirâmide alimentar inclusiva 
que mobilizasse os conhecimentos de todos os alunos presentes. Foi 
então que passamos à fase prática de desenvolvimento do trabalho.

A pirâmide alimentar aqui proposta é um produto educacional 
inclusivo fundamentado em uma interação bilíngue No intuito de 
garantir melhor qualidade ao produto e de economizar tempo para a 
sua produção, escolhemos o formato de banner, sua aplicação ocorreu 
em etapas: na primeira, elegemos os alimentos a serem trabalhados 
no conteúdo da referida disciplina e distribuídos na pirâmide, espe-
cificamente nas áreas destinadas a óleos e gorduras; açúcares; carnes 
e ovos; verduras e frutas; grãos; leite e derivados; e carboidratos. En-
tão, os alunos pesquisaram na Internet imagens de alimentos que se 
encaixavam em cada compartimento da pirâmide as quais salvaram 
em uma pasta. Na segunda etapa, procuramos (ou foram os alunos?) 
as imagens dos sinais em Libras correspondentes a cada alimento, 
as quais foram impressas, recortadas e plastificadas garantir sua du-
rabilidade e facilitar seu manuseio pelos alunos. No verso de cada 
uma, colamos um pedaço de velcro no verso de cada uma delas a fim 
de fixá-las na pirâmide.

No dia combinado com a professora titular da turma e o intérprete, 
assumimos a sala de aula, que durante todo o processo nos prestaram 
auxílio interpretando o conteúdo de Português em Libras. Explica-
mos para os alunos cada etapa da aplicação do produto, após o que 
responderiam um questionário fechado (Apêndice ????) que serviria 
de base para que pudéssemos avaliar a eficácia do assim como sua 
viabilidade e aceitação pela turma, levando em consideração o ponto 
de vista de cada um. 

O produto didático foi aplicado em duas aulas de 60 minutos cada. 
Na primeira, o conteúdo foi apresentado em Português e em Libras, e, 
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logo após, a turma foi organizada em 2 grupos, que ficaram responsá-
veis por identificar 15 imagens dos alimentos selecionados, com seus 
respectivos sinais em Libras, e afixá-las na pirâmide interativa bilín-
gue conforme o grupo de nutrientes em que cada alimento se encaixava.  
Terminada a tarefa, analisamos em conjunto se as imagens estavam 
afixadas nos locais adequados. Concluída a atividade, promovemos um 
pequeno debate com a turma a respeito do material proposto e, então, 
aplicamos o questionário.

Diálogos pertinentes

A aplicação da pirâmide alimentar interativa bilíngue (português 
versus Libras) (Figura 1) constituiu uma atividade didática comple-
mentar ao conteúdo de ciências desenvolvido em sala de aula. Durante 
a experiência, houve intensa participação de toda a classe, incluindo 
o aluno surdo (Figura 1b), e estiveram presentes em todos os momentos 
o intérprete, fazendo a interpretação do Português para Libras, e a 
professora regente da disciplina. Inteirados acerca do objetivo da 
proposta, todos os alunos mostraram-se motivados a participar do 
processo de adesivagem dos alimentos nas respectivas divisões internas 
da pirâmide, assim organizada: na base, carboidratos; logo acima, 
verduras e legumes e frutas; em seguida, leite e derivados, ao lado de 
carnes e ovos; no topo, lado a lado, óleos e gorduras e açúcares e doces.

Figura 1a: Pirâmide alimentar inclusiva em formato de Banner.  
Figura 1b: Presença do aluno Surdo e outros alunos preenchendo a pirâmide 

com as imagens dos alimentos e os respectivos sinais em libras. 
Fonte: Acervo dos autores (2018)
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Após a atividade prática, foi aplicado um questionário (Anexo 5) 
na turma para coletar informações referentes à aceitação da prática 
realizada, tendo 60% dos alunos avaliado a proposta da aula como 
excelente, e 40% considerado foi boa (Gráfico 1) diferença no pro-
cesso de ensino aprendizagem, se este material realmente favoreceu 
a aprendizagem do conteúdo trabalhado e sobre a possibilidade de 
desenvolvimento de outros materiais inclusivos, unânimes o produto 
educativo atingindo 100% de aceitação (Gráfico 2). Com isso foi possível 
verificar o êxito da atividade proposta e a necessidade de materiais 
inclusivos em sala de aula.

Gráfico 1: resultado de questionário aplicado em sala de aula.

Gráfico 2: Resultado de questionário aplicado em sala de aula.
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Reflexões pertinentes

A pesquisa apresentada neste artigo permitiu-nos observar o 
quanto uma atividade inclusiva é importante e faz diferença para a 
aprendizagem do aluno com alguma deficiência e, até mesmo, para 
aquele que não possui deficiência. Na proposta aqui descrita, vimos 
que os alunos ficaram empolgados e interessados em aprender algo 
novo e de uma forma diferente. O aluno surdo presente em sala de 
aula pôde associar, junto com a turma, seu conhecimento de Libras ao 
conteúdo abordado, tendo atuado quase como um consultor.

Nessa perspectiva, quando o professor desenvolve aulas interati-
vas, práticas, os alunos ficam mais dispostos e motivados a aprender, 
bem como encorajados a superar seus desafios. E sabemos que, levar 
para sala de aula um ensino diferente do tradicional implica uma 
“mudança” desafiadora, mas convergente para um ensino inclusivo 
de qualidade.
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O ensino de Ciências para 
deficientes visuais: modelo didático 

tátil do sistema digestório

Thayná Garcia Fernandes  

Cesar Belmar

No início do século 21, no sistema educacional brasileiro, havia a 
escola regular e a escola especial, sendo que o aluno que frequentava 
uma não podia frequentar a outra. A educação inclusiva começou a 
ganhar força a partir da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e da 
aprovação da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e da Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) circunscrevendo-se 
no âmbito da escola regular, então transformada em um espaço para 
todos e, por esse motivo, devendo dispor de recursos adequados para 
ofertar apoio àqueles que encontram barreiras de aprendizagem 
(ROGALSKI, 2010; ALONSO, 2013).

A Declaração de Salamanca estabelece que toda criança tem direito 
à educação e deve ter garantida a oportunidade de atingir e manter 
um nível adequado de aprendizagem, considerando-se suas carac-
terísticas, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem 
individuais. Nesse cenário está posta a diversidade, em face da qual 
é dever da escola dispor de orientações de combate a atitudes discri-
minatórias, com isso criando comunidades acolhedoras e construindo 
uma sociedade inclusiva, tendo em mente alcançar uma educação de 
boa qualidade para todos.

Ante essa perspectiva, as escolas, seus gestores e professores preci-
sam estar preparados para enfrentar o desafio de não só acolher mas 
também de oferecer melhores condições de aprendizagem aos alunos 
portadores de necessidades especiais, mediante um ensino igualitário 
e que lhes assegure as mesmas oportunidades para conectar-se aos 
conteúdos definidos no currículo escolar (POKER et al., 2016).

Nisso se inclui a necessidade de elaboração de materiais adaptados 
e de criação de novas metodologias didático-pedagógicas para atender 
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esse segmento discente e as possíveis dificuldades de aprendizagem 
que possam apresentar. E essas ações envolvem todo um planejamento 
pedagógico que oportuniza ao professor uma revisão de sua metodo-
logia de ensino, envolvendo tanto os aspectos cognitivos, quanto os 
aspectos emocionais, afetivos e, consequentemente, das interações 
sociais no âmbito escolar (SELVATICI; MOURA, 2012). 

Inserido nesse contexto, propõe-se neste artigo apresentar um 
trabalho de pesquisa voltado à construção e aplicação de um modelo 
educacional sobre o sistema digestório para o aluno com deficiência 
visual, tendo em vista a aplicabilidade de métodos inclusivos que 
auxiliem no processo de ensino-aprendizagem.

Estado da Arte

Desde que a educação especial passou por longas transformações e 
grandes avanços e somente na década de 1970 que começou a tornar-se 
pauta de discussões e e a ser alvo de preocupações para governantes, 
época em que instituições públicas e privadas foram sendo criadas. No 
entanto, só se intensificou a partir da Declaração de Salamanca (em 
1994), e da aprovação da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação de 1996 (ROGALSKI, 2010).

A Declaração de Salamanca determina que todos os governos deem 
prioridade política e financeira aos sistemas educacionais, tornando-os 
aptos a: incluir todas as crianças; adotar o princípio de educação inclu-
siva em forma de lei ou política; estabelecer mecanismos participativos 
e descentralizados para planejamento; revisar e avaliar o provimento 
educacional àqueles estudantes com necessidades educacionais espe-
ciais; e, por fim, garantir treinamento aos professores, tanto em serviço 
quanto em formação, para que possam ofertar a (Seria isso mesmo?) 
educação especial dentro das escolas inclusivas.

A Constituição Federal declara em seu Art. 205 que a educação 
é direito de todos e dever do Estado e da família. Na sequência, Art. 
206, garante igualdade nas condições de acesso e permanência na 
escola. Enfim, no Art. 208, refere ao dever do Estado de promover o 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no inciso III do seu Art. 4º, 
reporta-se ao dever do Estado de garantir o “[...] atendimento educa-
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cional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtor-
nos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente 
na rede regular de ensino.”. Essa lei garante, ainda, apoio e serviços 
especializados aos alunos com deficiência matriculados em classes de 
ensino regular e que, em função de suas particularidades, não conse-
guem se integrar no ambiente escolar.

Com o avanço da legislação no que diz respeito à educação especial, 
os professores precisaram se capacitar profissionalmente, explorando 
os muitos recursos existentes para poderem proporcionar a todos os 
alunos um atendimento educacional mais unificado, melhorando o 
seu nível de aprendizagem e, consequentemente, garantindo-lhes uma 
educação de boa qualidade.

Dentre esses recursos, os modelos didáticos, cuja finalidade é esti-
mular a criatividade e a reflexão dos alunos, geralmente se apresen-
tando sob a forma de desenhos, simulações ou, até mesmo, de modelos 
concretos. Estes últimos são tridimensionais e podem representar uma 
diversidade de conceitos, bem como ser confeccionados do tamanho 
desejado. Especificamente para a comunidade com deficiência visual, 
os modelos didáticos vêm sendo cada vez mais utilizados por estimular 
e melhorar a percepção tátil de seus membros (GILBERT, 2004 apud 
MENIN; PIETRICOSKI, 2015).

Souza e Faria (2011), em sua investigação sobre o uso de materiais 
didáticos para o ensino de ciências morfológicas, construíram dois 
modelos diferentes desses materiais e, após a explanação do conteúdo 
à turma, aplicaram um questionário acerca da utilização de maquete 
como recurso didático. Com base nas respostas dos sujeitos da pesqui-
sa, 82,6% concordaram que o uso de maquetes ajudaria um deficiente 
visual nas aulas de ciências por se tratar de um recurso acessível à 
promoção da sua aprendizagem.

Destaque-se que a utilização de modelos anatômicos pode ser útil 
não só no estudo do sistema digestório, mas também em diversas ou 
todas as disciplinas constantes da grade curricular dos níveis funda-
mental, médio e superior de ensino. Trabalhos com cartografia tátil 
(VENTORINI; FREITAS, 2002) rendem ótimos resultados nos cálculos 
numéricos e nos estudos sobre noções de fórmulas, despertando maior 
interesse no aluno (MACHADO et al., 2009). Também, no ensino de quí-

172 



mica (GONÇALVES, 2007), a confecção de modelos de estruturas mole-
culares permitem aos alunos com deficiência visual perceber mediante  
o tato como os átomos ligam-se uns aos outros formando moléculas.

O percurso didático 

A aplicação do modelo didático tridimensional do sistema diges-
tório ocorreu na turma do 6º ano do Ensino Fundamental Segunda 
Fase da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, 
localizada em Primavera do Leste, Mato Grosso, e contou com a par-
ticipação de 26 alunos, tendo requerido o tempo de apenas uma aula 
de 50 minutos.

Para a construção do modelo, servimo-nos dos seguintes materiais: 
isopor, EVA, tinta guache, cola quente, cola para isopor, diversos tipos 
de papéis e conduíte corrugado. Sobre uma chapa de isopor de 0,5 cm, 
fixamos outra chapa de isopor de 2 cm simulando o corpo humano. En-
tão, recortamos esboços dos órgãos pertencentes ao sistema digestório, 
os quais modelamos utilizando os mais variados tipos de papel e cola 
quente até que adquirissem características tridimensionais (Figura 1).

Figura 1: Modelo didático tátil 

Fonte: Acervo das autoras
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Com o auxílio do modelo tridimensional, desenvolvemos a meto-
dologia em sala de aula explanando aos alunos o funcionamento do 
sistema digestório do início ao fim, ou seja, desde a boca até o ânus. 
Em razão do público-alvo, evitamos empregar termos muito técnicos 
adotando uma linguagem próxima à dos alunos, entre os quais havia 
apenas um com baixa visão o qual foi chamado à frente para tocar o 
modelo enquanto a professora ia explicando as fases e os processos 
da digestão (Figura 2). A fim de avaliar a eficiência do modelo didático 
tridimensional, foi entregue à turma o esboço de um corpo humano 
para que todos, com o auxílio de massas de modelar, desenhassem o 
sistema digestório trabalhado (Figura 3).

Figura 2: Aplicação da metodologia em sala de aula 
Fonte: Acervo das autoras

Figura 3: Avaliação da eficiência do modelo didático tátil. 

Fonte: Acervo das autoras
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Diálogos pertinentes

A aplicação do modelo didático tridimensional ao ensino do sistema 
digestório para a turma do 6º ano do Ensino Fundamental Segunda 
Fase da Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte, Pri-
mavera do Leste-MT, teve boa receptividade por parte do público-alvo, 
que, desde o início da apresentação, se mostrou curiosa e interessada. 

Os estudantes questionavam sempre que surgiam dúvidas quan-
to ao funcionamento do sistema digestório e, nesses momentos, por 
se tratar de um conteúdo trabalhado nos anos seguintes, a docente 
precisou encontrar uma maneira mais simples de desenvolver a ma-
téria, utilizando uma linguagem mais coloquial, adequada ao nível de 
comunicação dos alunos.

Na acepção de Queiroga e Silvestre (2013), 

O uso dá língua informal se dá quando o professor 
sente a necessidade de usar termos mais populares 
pra fazer com que o aluno esteja mais próximo da 
compreensão e que esse dialogo traga estabilidade 
para sala de aula, facilitando a explicação do profes-

sor e o entendimento do aluno.

O recurso do qual o modelo didático tridimensional mais mobiliza 
é o da percepção tátil, isso justificando as várias texturas utilizadas 
para diferenciar os esboços dos órgãos, facilitando o processo de 
ensino-aprendizagem tanto para alunos deficientes quanto para não 
deficientes.

A ausência da faculdade da visão exige experiências didáticas alter-
nativas, que estimulem e cultivem a inteligência do educando e promo-
vam nele capacidades socioadaptativas, sendo o ponto central desses  
esforços propiciar seu pleno desenvolvimento tátil (OLIVEIRA, 2002).

Falar de qualquer sistema do corpo humano, seja digestório, respi-
ratório, reprodutor, seja outro, requer o entendimento de que nossos 
alunos não compreendem muito bem como cada órgão se encaixa 
ali, também nisso se justificando o emprego de um modelo didático 
tridimensional, que os aproxima um pouco mais da realidade dos fe-
nômenos. Ressalte-se que um produto dessa natureza, produzido com 
materiais recicláveis ou de baixo custo, não realiza algumas funções 
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como os movimentos peristálticos e, sendo assim, atende parcialmen-
te as necessidades do ensino do conteúdo proposto. Apesar disso, o 
modelo foi eficaz no ensino inclusivo, pois as diversas texturas com 
que os órgãos foram apresentados permitiram ao aluno de baixa visão 
identificá-los por meio do tato.

Zierer (2017) afirma que modelos tridimensionais preenchem os 
espaços, diminuem as distâncias entre a teoria e a prática, aproxi-
mando o estudante da realidade. O autor acrescenta que, ao recorrer 
a metodologias pedagógicas ativas, o professor se torna capaz de 
despertar o interesse do aluno propiciando a otimização do processo 
de ensino-aprendizagem.

O estudioso ainda menciona que “O professor, ao transformar a 
sala de aula num ambiente facilitador da expressão criativa e do de-
senvolvimento pessoal, social e cultural dos estudantes, poderá obter 
melhores resultados de aprendizagem em comparação com as aulas 
expositivas tradicionais.”.

A avaliação dos resultados da funcionalidade do modelo mostrou 
que esse quesito foi atendido em partes, pois os alunos que se dedica-
ram e se interessaram pelo assunto abordado conseguiram reproduzir 
melhor o sistema digestório e, quando questionados quanto a caracterís-
ticas e funções de alguns órgãos, conseguiram responder corretamente.

O aluno com deficiência visual mostrou-se interessado e conseguiu 
realizar a atividade que lhe foi sugerida. Ao ser conduzido até o mo-
delo, tocava os supostos órgãos enquanto a professora ia explicando 
detalhadamente o que ocorria em cada um deles. Depois disso, com 
massa de modelar, pôde demonstrar sua compreensão do assunto.

A aprendizagem desse segmento discente requer adaptações que 
o atendam em suas necessidades decorrentes da perda do sentido da 
visão. Um material ou alguma atividade palpável que desperte nele 
uma sensibilidade que o conduza a formar a imagem tátil. Desse modo, 
um aprendizado mais tangívelpassa a fazer-lhe sentido; do contrário, 
apenas memoriza sem contextualizar o conceito (CARDINALI, 2012).

Na acepção de Oliveira (2002), o modelo didático tátil é de ampla 
confiabilidade, pois sua percepção e a interpretação não se limitam 
meramente ao sentido do tato, envolvendo os demais sentidos, ainda 
que forneça informações a respeito do ambiente menos refinadas que 
as captadas pela visão.
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Reflexões

O emprego de um modelo didático tátil em aulas inclusivas de alu-
nos com deficiência visual é eficiente, tendo em vista que propicia a 
estes uma compreensão dos fenômenos de forma diferente a aproxima-
ção da teoria à realidade deles. Ademais, a experiência tátil por meio de  
diversas texturas potencializa a compreensão do aluno diante das dife-
renças existentes entre os órgãos componentes do sistema digestório.

Portanto, o modelo didático tátil deve apresentar uma estética tátil, 
ou seja, apresentar texturas, formas e tamanhos adequados à sensibi-
lidade do deficiente visual, não lhe causando estranheza ao tocá-lo. De 
fato, utilizar tal recurso no processo de construção e desenvolvimento 
do conhecimento de um aluno deficiente visual demanda tempo: o 
tempo necessário para que ele percorra todo o modelo e compreenda 
a sua maneira a matéria ali representada.
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Um olhar voltado à riqueza fúngica 
na horta de uma escola plena: 

proposta de aula inclusiva

Yeda Suely Jorge Da Silva Simonatto 
Luzangela Rodrigues Campos 
Luzilene Rodrigues Campos 

Edna Lopes Hardoim

Neste artigo, apresenta-se o trabalho de inclusão de uma aluna cega 
em uma turma de 23 alunos do ensino médio de uma escola integral 
regular, Escola Apolônio Bouret de Melo, localizada na cidade de Para-
natinga, Mato Grosso. Trata-se de uma experiência interdisciplinar e 
inclusiva envolvendo aspectos e conceitos da Microbiologia e empreen-
dida com o intuito de levantar reflexões sobre a trajetória da inclusão 
nas Ciências da Natureza e Matemática, tendo como referência estudos 
realizados por autores como Zimmerman (2015), Espinosa e Ochaíta 
(2010), Hardoim et al. (2017), Hardoime Acosta (2018), entre outros.

As escolas integrais de Mato Grosso enfrentam a problemática da 
carência de docentes sem ou com baixa competência e habilidades 
para atender as especificidades de estabelecimentos de ensino dessa 
natureza. E isso, apesar do processo seletivo para a composição de seu 
quadro de profissionais, dado que a jornada integral de trabalho exige 
deles a aprovação em avaliações do tipo objetiva e em prova didática, 
além da disponibilidade para uma jornada de 40 horas semanais em 
regime dedicação exclusiva (RAMIRES, 2017).

Nesse contexto escolar, espera-se desses professores uma atuação 
que inclua desde o seu acolhimento aos estudantes, passando por ava-
liação diagnóstica/nivelamento; práticas e vivências em protagonismo; 
trabalho interdisciplinar para o desenvolvimento de disciplinas eleti-
vas; atendimento pelas equipes escolares e familiares; salas temáticas; 
estudo orientado; ênfase nas práticas experimentais; tecnologia de 
gestão educacional; tutoria e guia de aprendizagem; aulas de projeto 
de vida; aulas de protagonismo; até o desenvolvimento de aulas de 
pensamento científico (ZIMMERMAN, 2015).
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Inscreve-se nessa questão o disposto na Constituição da República 
Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), Lei n. 9.394/96 (BRASIL, 1996) sobre a 
pessoa com deficiência, a quem garante o direito a uma educação de 
boa qualidade com ênfase na inclusão escolar tendo em vista o seu 
ingresso nos níveis médio e superior de ensino. Historicamente, esse 
segmento da população tem sido excluído do convívio social e escolar 
por apresentar condutas ou características singulares, que fogem ao 
“padrão social” de normalidade (HARDOIM et al., 2017). 

O ensino das Ciências Naturais no contexto da educação inclusi-
va não deve ser descaracterizado, mas reformulado, levando-se em 
conta os aspectos individuais dos envolvidos no processo, fazendo-se 
adaptações que permitam a todos assimilarem o que se lhes ensina. 
Exemplo disso é o estudo de fungos realizado no ambiente escolar, o 
qual não deve se ater à nomenclatura, abrangendo sua aplicabilidade 
e contribuição ao meio ambiente no qual se encontra inserido.

A proposta investigativa trazida neste texto foi pensada a partir da 
questão quanto a como realizar a inclusão de alunos cegos e com baixa 
visão em sala de aulas, por meio de atividades lúdicas, interdisciplinares 
e inclusivas. Em face disso, foram definidas três questões orientadoras 
dos objetivos específicos traçados para a pesquisa aqui apresentada: 
trabalhar de forma lúdica em turmas inclusivas de alunos cegos e 
deficientes visuais permite a aprendizagem de conceitos microbioló-
gicos? Por que a aprendizagem de aspectos fúngicos é importante no 
cotidiano do aluno? O do projeto pedagógico “Horta da Escola Plena” 
pode influenciar na qualidade e na convivência da comunidade escolar?

Por sua vez, essas questões convergiram para a consecução destes 
objetivos: desenvolver e apresentar um modelo pedagógico inclusivo e 
interdisciplinar, tendo os fungos e suas estruturas em material concreto 
para a educação científica no contexto das Ciências Naturais e Matemá-
tica; avaliar a aplicabilidade e eficiência do modelo educacional em sala 
de aula inclusiva para uma turma de alunos do terceiro ano do ensino 
médio, sem e com deficiência visual e baixa visão; levar aos alunos 
conhecimento fúngicos por meio do contato com as plantas de jardim 
para melhorar a aprendizagem na descoberta dos fungos e suas caracte-
rísticas e proporcionar reflexões sobre situações cotidianas envolvendo 
aspectos microbiológicos, principalmente suas relações com os fungos.
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Dialogando com a teoria

Uma escola que se pretende inclusiva necessita desenvolver um 
clima acolhedor e prazeroso em sala de aula, levando os alunos a 
aprender melhor em um ambiente propositivo, no qual as relações 
de apoio e colaboração, a valorização do outro, a confiança mútua e 
a autoestima são fatores essenciais à aprendizagem efetiva. Portanto, 
é importante garantir que os docentes em processo de formação em 
inclusão vivenciem tal atmosfera e incorporem essa indispensável 
dimensão humana do processo educacional a sua prática de ensino. 

Espinosa e Ochaíta (2010), em seu estudo sobre o desenvolvimen-
to e a intervenção educativa em crianças cegas e deficientes visuais, 
destacam que o educador, conhecendo as limitações desses indivíduos, 
precisam adaptar suas estratégias pedagógicas, como a descrição, para 
permitir a eles a realização de suas atividades.

Assim, a formação contínua dos profissionais da educação será 
fator contribuinte para que as práticas pedagógicas embasadas nas 
orientações curriculares possam resultar em mudanças significativas 
na forma de transmissão do conhecimento. Nesse processo, a reflexão 
desempenhará um papel principal, como defende Freire (1996, p. 43-
44), pois, “[...] o fazer educativo deve ser refletido [...]” e, nesse con-
texto, a sala de estudo constituir-se-á espaço de excelência, de trocas 
de experiências, vivências e ideias, reflexões e assunção de atitudes de 
valorização e transformações do cotidiano escolar, as quais surtirão 
efeitos na comunidade e na construção da cidadania, para que esta 
seja conectada às exigências do mundo atual.

Bordenave e Pereira (2008, p. 25) defendem que “[...] toda apren-
dizagem é baseada em aprendizagens prévias.”. Nesse sentido, qual 
o papel da escola e do docente? Proporcionar uma aprendizagem na-
tural, levando em consideração o que existe em cada aluno e criando 
espaços para que todos possam manifestar o que já apreenderam no 
ambiente escolar. 

As escolas devem caminhar no sentido de ofertar uma educação 
de boa qualidade a todos, sendo esse um passo crucial no processo 
de mudança e eliminação de atitudes e ditados discriminatórios, que 
classificam as crianças como objetos em “bom ou mau funcionamento”, 
com isso criando um ambiente acolhedor e de agradável convivência, no 
qual a arte de ensinar-aprender seja prazerosa para (RODRIGUES, 2006).
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Paniagua (2010, p. 343) pondera que muitas vezes a contribuição 
da família e da escola são divergentes:

A resposta a muitas necessidades educativas espe-
ciais supõe um esforço coordenado entre a escola e 
a família. Nem sempre, porém, é fácil pôr em prática 
essa colaboração, já que as relações, muitas vezes, são 
de desconfiança e de reprovação. Frequentemente, a 
escola se queixa que as famílias delegam exclusiva-
mente ao meio escolar a educação de seus filhos. Por 
outro lado, muitos pais sentem que o mundo escolar 
lhes impõe o que devem fazer com o seu filho, sem ou-
vir seus pontos de vista, sem considerar suas possibi-

lidades e suas necessidades como família.

No Artigo 205 da Constituição de 1988, a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva consolida o 
pensamento de vários segmentos de pessoas com deficiência e vem, 
principalmente, atender diversos documentos nacionais e interna-
cionais que combatem qualquer forma de discriminação contra essas 
pessoas. Há muito tempo, a presença de alunos com deficiência nas 
salas de aulas das escolas comuns do ensino regular era exigida por 
documentos nos quais se afirmava que eles tinham os mesmos direitos 
humanos e liberdades fundamentais dos demais (SESTARO, 2008, p. 5).

Na atualidade, o maior desafio para o sucesso da escola inclusiva 
consiste na busca por educar todas as crianças de maneira eficaz, em 
todos os níveis de qualidade, sobretudo englobando em seus proces-
sos aquelas que apresentem desvantagens em comparação às outras 
(BRASIL, 2005).

Percurso metodológico

O método de pesquisa adotado constituiu uma abordagem quan-
titativa, com o uso de técnicas estatísticastanto na coleta quanto no 
tratamento dos dados, tendo em vista evitar possíveis distorções de 
análises e interpretações nos resultados bem como assegurar uma 
margem de segurança maior. Acerca disso, Boente e Braga (2004) 
diferem de diversos autores quando afirmam que não importa o tipo 
da pesquisa, pois sempre haverá, antes, algum contexto guardando a 
parte quantitativa.
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As atividades da vivência programada consubstanciaram uma aula 
lúdica sobre uma matéria da área das Ciências Naturais e Matemática 
e voltaram-se à inclusão de uma aluna cega em uma turma de 23 estu-
dantes do 3º ano do Ensino Médio. A programação geral do trabalho 
desenvolvido teve como eixo principal a aplicação de um questioná-
rio de 10 perguntas aplicado a toda a classe, tarefa realizada com o 
acompanhamento e cuja realização não excedeu o tempo máximo de 
2 horas. Os alunos estavam munidos de papel, caneta e computador 
para anotar e tecer considerações referentes à pesquisa. Para maior 
comodidade e conforto deles, foi aconselhável a cada aluno que res-
pondessem as perguntas de forma coesa.

Na metodologia com abordagem inclusiva participativa, conside-
ram-se as perspectivas individuais em qualquer processo de apren-
dizagem. Assim, tanto para um multiplicador das práticas de ensino 
inclusivas, quanto para um professor que as adota em sala de aula, 
é importante negociar com o grupo todo o plano de trabalho ou de 
aula elaborado, isto é, inteirar-se das expectativas e prioridades dos 
participantes para contemplá-las no plano.

Para dar início à pesquisa, foi necessária a autorização do diretor 
da Escola Apolônio Bouret de Melo, Renato Serrano da Costa bem como 
dos pais dos alunos se voluntariaram para participar da aula inclusiva 
e teriam sua participação fotografada. 

O tema proposto foi fungos, especificamente os encontrados na 
horta da escola pesquisada, tendo sua abordagem se centrado em 
algumas palavras chaves, por exemplo, benefícios, malefícios, repro-
dução, bolores, fermentação, mofos e orelha-de-pau. 

A fim de estudar e averiguar os fungos detectados, identificados 
e analisados durante uma aula de campo na horta e no cotidiano dos 
alunos, aplicou-se uma metodologia dialogada e exemplificada por 
meio de material lúdico, qual seja uma orelha de pau, cogumelos e 
bolor em uma aula de campo. 

Na aula inclusiva, levou-se em consideração a aluna cega tendo 
sido utilizados como recursos didáticos vídeo, ilustrações, revistas, 
celular, Internet, material lúdico e natural – terra, sementes, árvores 
e fungos. A aula ocorreu em etapas: na primeira, explanou-se a teoria 
servindo-se de slides e procedendo-se à leitura detalhada de cada fi-
gura, além de um vídeo veiculado no YouTube (https://www.youtube.
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com/watch?v=4Y9MgzCEqRc), o qual fora apresentado no Fantástico 
em 28 de fevereiro 2016, com o título Fantástico Reino dos Fungos. 

Na segunda etapa, realizada no pátio da escola, espaço em que se 
encontrava instalada a horta e havia algumas árvores frutíferas, foi 
possível identificar os fungos encontrados ali. Na terceira, constituiu-se 
um momento de avaliação e reflexão da aprendizagem individual e 
coletiva, tendo os alunos respondido o questionário de 10 perguntas 
referentes à prática da aula inclusiva e interdisciplinar. 

Na avaliação, os alunos puderam dar sugestões de como melho-
rar as aulas para conseguir incluir todos sem distinção, que a escola 
na qual a pesquisa foi desenvolvida adota-se a prática da avaliação 
contínua. 

Nesse sentido, a pesquisa constou de um conjunto de ações que 
podem ser visualizadas na Figura 1:

Figura 1 – Detalhamento dos Procedimentos Metodológicos

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Diálogos pertinentes

Neste item, reúnem-se os resultados alcançados com o desenvolvi-
mento da aula experimental e a aplicação do questionário na turma do 
3º ano do Ensino Médio, na qual uma aluna cega, todos participantes da 
pesquisa desenvolvida na Escola Apolônio Bouret de Melo, município 
de Paranatinga, MT. 

No pátio da escola, espaço em que se encontrava instalada a horta 
e havia algumas árvores frutíferas, foi possível trabalhar os fungos de 
maneira prática e natural. Participaram dessa etapa 18 alunos, incluin-
do a aluna com deficiência visual todos eles que até então não haviam 
participado de uma aula prática ainda mais com material pedagógico 
inclusivo, tendo demonstrado empolgação a cada fungo encontrado.

Do total de 23 alunos, 15 responderam o questionário e deram 
sugestões de como melhorar as aulas na área das exatas tornando-as 
inclusivas; 5 não participaram da tarefa; e 3 optaram por não o respon-
der. A sugestão da aluna com deficiência foi “ [...] que tenha mais aulas 
inclusivas na área de ciências exatas, onde temos mais dificuldades. ”.

Terminada a intervenção pedagógica, os alunos responderam um 
questionário (Figura 2 sobre suas impressões. Para a aluna cega, a 
aula foi motivadora e permitiu-lhe mostrar que ela era capaz de par-
ticipar de uma atividade mesmo que fosse em um local diferente do 
habitual e na qual pudesse utilizar material concreto, pois, em suas 
próprias palavras, “[...] tudo que se pode pegar e sentir, fica mais fácil 
a percepção.”.

Figura 2- Participação (%) dos alunos nas análises da atividade 
pedagógica desenvolvida na pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Na décima questão buscava-se que os alunos opinassem ou suge-
rissem a melhoria numa aula inclusiva sobre fungos de forma dife-
renciada, aplicada. Sete deles responderam que a aula ficou ótima e 
não teriam sugestões para melhorá-la. Os demais deram as seguintes 
sugestões: dispor de mais material em 3D, utilizar material lúdico em 
todas as aulas, realizar feiras de ciências sobre fungos e seus princípios 
e tornar todas as aulas práticas.

Os alunos encontraram os fungos no pátio da escola e na horta, 
dos quais o mais conhecido foi o orelha-de-pau, pertencente ao reino 
Fungi ao filo Basidiomycota, sendo da ordem dos Aphyllopholares. 
Pluricelulares de reprodução assexuada, esse fungo tem a parte ex-
terna, denominada corpo de frutificação, visível e a parte vegetativa 
localizada no interior do tronco.

Figura 3 - Fungo Orelha de Pau – Basidiomycota – Aphyllopholares 
Fonte: Acervo das autoras (2018)

Figura 4 - Fungo Cogumelo - basidioma ou ascoma 
Fonte: Acervo das autoras (2018)

Outro fungo encontrado foi o conhecido cogumelo, um termo popu-
lar para indicar o basidioma ou ascoma, de reprodução sexuada e per-
tencente ao grupo dos basidiomicetos ou ascomicetos, respectivamente. 
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Ainda, um fungo liquenoso, de grande importância ecológica e 
que consegue estabelecer-se em locais muitas vezes inóspitos para a 
maioria das espécies, como a superfície de rochas. 

Figura 5 – Fungo formando associação com algas, conhecida  
como liquens- em desenvolvimento no caule da manhueira. 

Fonte: Acervo das autoras (2018)

Como demonstrado pelos resultados obtidos na pesquisa, a aula 
de campo é uma estratégia pedagógica que motiva os alunos e lhes 
proporciona maior protagonismo. Conforme Hardoim e Acosta (2018), 
as Ciências Naturais são multissensoriais, pois a interação com o am-
biente propicia aos indivíduos uma série de percepções que, ao serem 
conceituadas nas aulas de ciências, promovem o desenvolvimento 
cognitivo de todos, tenham eles alguma deficiência ou não. Numa aula 
de campo, os alunos aprendem a observar, registar, analisar, discutir 
os elementos naturais que lhes chamam a atenção e os motivam. 

Outro ponto contemplado na investigação realizada foi compreen-
der as relações interpessoais, ou seja, a aprendizagem colaborativa 
dos alunos nas aulas da disciplina, o suporte da escola, a valorização 
dos educandos e as expectativas dos alunos com deficiências visuais 
– cegos, baixa visão – e/ou intelectuais e dos demais discentes pesqui-
sados com relação ao estudo. As atividades efetuadas favoreceram e 
motivaram a formação de equipes para desenvolvê-las. 

A sociointeração, defendida por Vygotski, é bastante estimulada 
nesse tipo de aula ativa e colaborativa. A ideia central na proposta 
pedagógica apresentada foi promover a aprendizagem a partir do 
trabalho de campo, nesse caso utilizando a horta escolar e as árvores 
frutíferas, da interação em sala de aula, dos debates e das discussões 
sobre assuntos que tivessem alguma relevância para os alunos, levan-
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do-os a participar ativamente em sala de aula e a protagonizar seu 
processo de aprendizagem.

Reflexões pertinentes

O estudo descrito neste artigo revelou as preocupações de estudan-
tes e professores com a inclusão e a eficácia das aulas inclusivas dos 
alunos com deficiências visuais e intelectuais, apontando a necessidade 
de repensar as interações entre esses educandos e seus saberes, suas 
capacidades, sua progressão nos estudos e sua satisfação educacional, 
sempre em conjunto com os colegas, bem como suas demandas de 
aprendizagem.

Nesse sentido, propôs-se identificar as vantagens e desvantagens 
de cada aspecto da aula experimental preparada e desenvolvida com 
fins inclusivos.

Nota-se que os alunos da escola pesquisada necessitam de inter-
venções sob a forma de aulas lúdicas e práticas, por meio das quais 
possam ter a atenção e a motivação centradas num processo de ensi-
no-aprendizagem que os conduza uma educação humanizada. Quando 
o professor dispõe do objetivo, das habilidades, da metodologia e dos 
recursos didáticos corretos, ele constrói uma ponte para o aprendizado 
dos alunos, que, então, auxiliados por ele, são dignificados por passa-
rem a ter o direito de ser os sujeitos de suas próprias ações e atitudes.

O propósito estabelecido para o trabalho investigativo empreendi-
do não foi esgotar as discussões realizadas, dado que se trata da análise 
de uma estratégia pedagógica inclusiva e de um questionamento que 
remete a reflexões sobre o ensino inclusivo na área das Ciências Natu-
rais. De igual modo, os argumentos decorrentes de todo esse processo 
não são definitivos, porque falíveis, passíveis de ser complementados 
por novos elementos.
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