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RESUMO 

 

Neste estudo, o processo de ensino-aprendizagem em turmas mistas com alunos 
deficientes visuais incluídos foi investigado. Para tanto, partiu-se de um levantamento 
histórico do processo de inclusão ressaltando a segregação a que estas pessoas 
foram submetidas, até a luta pela democratização. A metodologia de apoio pautou-se 
numa abordagem qualitativa, com análise de conteúdos de acordo com Bardin(1977). 
A coleta dos dados emergiu de entrevistas semiestruturadas onde questões eram 
sugeridas como coadjuvantes à investigação avaliadas por 8 professores de Biologia 
restritos à Unidade do Colégio onde os alunos deficientes visuais estudam. Conforme 
as sugestões desses docentes, as perguntas foram ajustadas gerando um 
questionário semiaberto a ser apresentado aos 22 professores respondentes e outro 
aos 4 alunos deficientes visuais, de acordo com a perspectiva sócio-interacionista de 
Vygotsky (1997). Os resultados obtidos valorizam os aspectos positivos na utilização 
de recursos didáticos adaptados no processo de ensino-aprendizagem da disciplina 
Biologia em tais turmas mistas, sinalizando fragilidades no que se refere aos 
processos de criação dos materiais e no acompanhamento das relações entre alunos 
deficientes, alunos videntes e professores regentes nessas classes de inclusão. 
Apesar de apresentarem concepções diversas, saliente-se que a maioria dos 
professores foi favorável à inclusão, manifestando interesse em conhecer os recursos 
metodológicos, linguagens alternativas e participar de procedimentos para 
capacitação nesta área, enquanto os alunos envolvidos direcionam todo o processo 
avançando satisfatoriamente quando ancora-se numa rede colaborativa com todos os 
envolvidos participando das decisões sobre técnicas e criações dos recursos 
adaptados. 

 

Palavras-chave: Inclusão. deficientes visuais. recursos didáticos adaptados. 
educação inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

In this study, the process of Teaching-learning in mixed classes with visually impaired 
pupils Includeds was investigated. For that, started a Levant the historical release of 
the inclusion process by emphasizing the segregation to which these people were 
subjected to the fight for democratisation. The methodology of support was in a 
qualitative approach, with analysis of content according to Bardin (1977). Data 
collection emerged from interstructured interviews where questions were suggested 
as supporting research evaluated by 8 biology teachers restricted to the high school 
unit where visually impaired students study. According to the suggestions of these 
teachers, the questions were adjusted by generating a partially open questionnaire to 
be presented to 22 responders and another to 4 visually impaired pupils, Agreement 
with the socio-Intershareholder perspective of Vygotsky (1997). The results obtained 
value the positive aspects in the use of didactic resources adapted in the teaching-
learning process of the biology discipline in such mixed classes, signaling fragility 
refered to the processes of the creation of the materials and the accompanying 
relationships between handicapped pupils, psychic students and regent teachers in 
these inclusion classes. Although they demonstrate different conceptions, I emphasize 
that most teachers have been favorable to inclusion, demonstrating interest in 
knowledge of methodological resources, alternative languages and participating in 
training procedures in this area, while students Involved direct the whole process by 
advancing satisfactorily when it anchors itself into a collaborative network with all 
stakeholders participating in the decisions on techniques and creations of the adapted 
resources.  

 

Keywords: Inclusion. Visually impaired. Adapted didactic resources. Inclusive 
Education. 
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1.  INTRODUÇÃO 

Conforme sugerido por Mayr (2005), a espécie humana é produto da evolução. 

Mecanismo este que atua através da sobrevivência diferencial, no qual apenas os 

indivíduos mais bem adaptados na população ganham o prêmio de perpetuar seu 

DNA através das próximas gerações; nesse contexto surge a questão: a criatura 

humana apresenta estruturas corporais e processos fisiológicos bastante limitados 

conforme podemos observar,  mostra-se pouco veloz na corrida, salta a distâncias 

bem curtas, não voa,  apresenta uma natação  apenas razoável, não apresenta garras 

poderosas ou dentes com elevada capacidade de cortar, rasgar nem triturar, os 

sentidos situam-se muito aquém de outras espécies pois demonstra olfato, audição e 

visão muito reduzidos. Porém, chegou longe demais e tornou-se uma espécie 

“poderosa” perante os demais seres vivos. Qual atributo humano nos permitiu chegar 

até aqui?  

De acordo com Geertz (1966), a complexidade crescente do sistema nervoso 

com aumento exponencial de conexões neuronais permite aos humanos um 

comportamento capaz de um elevado senso de antecipação, isto é, forma-se no 

cérebro humano uma espécie de modelo do mundo exterior, o que os torna capazes 

de imaginar o encadeamento de acontecimentos ainda hipotéticos, e tal modelo ganha 

eficácia quando o próprio indivíduo consegue se incluir em tais antecipações. Assim 

surge aquilo que isola e vincula ao mesmo tempo os seres humanos ao mundo vivo: 

a consciência! Tal atributo sistematicamente aliado à fala tem consequências 

profundas pois permite uma elevada capacidade de abstração e simbolização. 

A partir das concepções explanadas em Campos et al (1997), a humanidade 

escapou da evolução ficando fora da seleção natural o que permite concluir que a 

sobrevivência dos mais aptos perde o significado quando processos conscientes 

entram no jogo, ou melhor, deflagrou-se um novo processo que nada tem a ver com 

seleção dos mais aptos, e assim a capacidade de nossa espécie para adaptação a 

condições adversas atingiu um novo patamar. Desta forma deve ser também com 

questões da aprendizagem relacionada a deficientes visuais. A capacidade de ajuste 

ao meio vincula-se aos processos mentais que cada indivíduo desenvolve para obter 

um desempenho satisfatório a cada desafio apresentado. Tais processos são 

particulares, mas devem ser orientados para uma finalidade, um objetivo que vise a 
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compreensão dos conteúdos propostos nos sistemas educacionais e, nesse contexto, 

surge uma discussão importante sobre o que a sociedade vem oferecendo a esses 

estudantes. 

Uma das principais ideias do psicólogo bielo-russo Vigotski (1896- 1934) 

segundo Neuemberg (2008) acerca das alternativas comportamentais vinculadas à 

deficiência capaz de impor limitações orgânicas e funcionais remete a um conceito de 

compensação social. Tal conceito não deve ser confundido com algum tipo de 

hipertrofia psicológica ou orgânica em função do comprometimento vinculado à 

deficiência, mas sim de reação do indivíduo diante da situação buscando a superação 

das limitações a partir de instrumentos artificiais, incluindo mediação simbólica. Nesse 

aspecto, a apropriação cultural por parte do educando com deficiência desenvolve-se 

a partir de sua própria concepção capaz de instigar a criação de oportunidades 

educacionais tornando com metodologia e materiais adequados a compensação 

social eficaz num contexto planejado e objetivo. 

1.1.  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

As escolas de ensino básico no Brasil possuem, desde a década de 1990, 

alunos deficientes visuais incluídos em classes regulares. Na investigação, atento 

para a gestão do ensino de Biologia sob o escopo de tal diversidade em uma 

Instituição Federal de Ensino.  

Diante da inclusão legalmente em curso, o trabalho busca levantar a percepção 

do corpo docente e dos alunos envolvidos nesse processo; debruçando-se ainda 

sobre a análise da utilização e quiçá a necessidade de criação, bem como avaliação 

de recursos educativos adaptados na busca da apreensão do conhecimento por todos 

os alunos presentes em classe. 
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1.2.  OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1. Objetivo geral  

O objetivo geral deste trabalho é analisar a utilização e a influência dos 

métodos, técnicas e recursos educativos adaptados para o processo de aprendizado 

dos alunos com alguma deficiência visual incluídos em classes regulares do sistema 

de ensino. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Neste sentido proposto no objetivo geral citado, os seguintes objetivos 

específicos complementam o trabalho: 

 Verificar a gestão sobre a utilização de recursos didáticos adaptados para o 

aprendizado de alunos com alguma deficiência visual, em um Colégio da Rede 

Federal de ensino situado na Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, nas 

disciplinas Ciências e Biologia vinculadas à Educação Básica. 

 Avaliar a contribuição dos recursos didáticos adaptados para o processo de 

ensino-aprendizado de alunos deficientes visuais. 

 Identificar as principais fragilidades no processo de inclusão dos deficientes 

visuais em classes regulares, de acordo com o processo de inclusão, a partir 

do foco de gestores e dos alunos envolvidos no processo.  

1.3.  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa procura verificar especificamente a relação dos professores de 

Biologia com o processo de inclusão de alunos com alguma deficiência visual em 

classes regulares de educação básica nas diversas unidades de uma Instituição 

Federal de ensino básico. Ainda em consonância, a investigação debruça sobre a 

percepção por parte dos deficientes visuais inseridos em classes mistas, em uma 

unidade do colégio situado na zona oeste do Rio de Janeiro, de materiais e métodos 

que têm sido utilizados, preocupando em pontuar os pontos positivos e as fragilidades 

ligadas ao ensino em tais condições inclusivas. 

Neste estabelecimento o ensino fundamental é oferecido em dois turnos 

(manhã e tarde), enquanto o ensino médio distribui-se em três turnos (manhã, tarde e 

noite). O colégio oferece educação básica e conta com um curso técnico de música. 
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Funciona também no colégio um setor que presta assistência pedagógica a alunos 

com qualquer tipo de deficiência (inclusive deficiência visual) oriundos de instituições 

especializadas, como por exemplo o tradicional Instituto Benjamin Constant no Rio de 

Janeiro ou aqueles que vieram de escolas regulares de ensino sem qualquer 

acompanhamento especializado.  

Essa delimitação se deveu à facilidade no acesso aos respondentes, tanto 

professores quanto alunos, assim como o acesso aos setores responsáveis e 

organização de horários compatíveis com tal processo investigativo. O espaço 

amostral quanto aos alunos, restringiu-se bastante quando apenas quatro deficientes 

visuais estudavam no colégio no período da pesquisa, distribuídos em duas turmas 

regulares onde meu raio de ação profissional permite investigar, portanto o escopo da 

proposta foi considerado suficiente para os objetivos delineados inicialmente na 

pesquisa, mas tal como indicado em Ajuwon et al (2015) o método de amostragem de 

conveniência usado não deve fornecer dados para outros estudos em diferentes 

grupos de inclusão. 
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1.4.  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1996), é princípio da educação a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, assim como é dever do Estado garantir o atendimento 

especializado e gratuito aos educandos com deficiência, preferencialmente na rede 

regular. Assim, os sistemas de ensino devem assegurar métodos, técnicas e recursos 

educativos para atender às suas necessidades. É função do gestor escolar garantir o 

cumprimento destes dispositivos legais. 

Conforme determinam as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

(2001), os alunos com deficiência não devem ser encarados como origem de 

problema, onde bastaria que fossem ajustados ao sistema regular com seus padrões 

predefinidos para que seu aprendizado viesse a se mostrar satisfatório. Tornam-se 

necessários novos rumos, onde o horizonte da educação inclusiva seja ampliado 

envolvendo tanto o Estado como toda a comunidade escolar, além das famílias e 

entidades de apoio aos deficientes. Assim, uma proposta justa sugere que, de forma 

integrada, devemos buscar processos de mudança na gestão e na prática pedagógica 

relacionadas aos alunos com necessidades especiais garantindo que eles possam 

participar do processo educativo inseridos nas classes regulares, contando com apoio 

dos recursos e serviços especiais pois é seu direito, vinculado ao nosso dever, de 

empreender as transformações necessárias para que esse processo de educação 

inclusiva tenha sucesso. 

Focado nesse escopo inclusivo, a pesquisa busca avaliar os efeitos da 

presença de alunos deficientes visuais junto a alunos videntes em classes regulares 

da educação básica e com o intuito de monitorar e avaliar o processo de inclusão, o 

estudo busca aplicar uma modelagem multicritério que permita a avaliação sistemática 

de materiais e métodos com o objetivo de disponibilizar informações que possam 

auxiliar chefes de departamento, coordenadores e docentes no planejamento de suas 

ações, de forma mais imediata e pontual, para que a excelência dos padrões do ensino 

seja alcançada. 
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1.5.  ESTRUTURA DO TRABALHO 

A proposta deste trabalho foi concebida a partir da experiência do autor que 

leciona a disciplina de Biologia no Ensino Médio e, ao longo de sua trajetória docente 

deparou-se com uma elevada diversidade entre o corpo discente, durante sua 

atividade como professor regente nas Secretarias Municipais de educação do Rio de 

Janeiro e de Angra dos reis, no Governo Estadual do Rio de Janeiro, em Instituição 

Federal de Ensino além dos Colégios da rede particular de ensino da Cidade do Rio 

de Janeiro. 

Além disso, a gênese da investigação está alicerçada na importância de avaliar 

como os processos de inclusão fomentados pelos diversos níveis responsáveis pela 

gestão da educação têm sido desenvolvidos, enfocando as vantagens e desvantagens 

da existência de classes mistas onde estudem videntes e deficientes visuais. 

Partindo destes enfoques, acredita-se que o trabalho em questão, desenvolvido 

nas interações e inter-relações, diretas e indiretas, entre os projetos de inclusão e a 

realidade que existe nas classes mistas possa gerar um produto, que segundo 

Rodrigues (2006) , tenha importância profissional no apoio às propostas de gestão de 

uma  escola inclusiva capaz de atender aos alunos com deficiência visual de tal 

maneira que se mostre capaz de proporcionar, no mínimo, o mesmo tipo de serviços 

de uma escola especial. Caso não seja essa a meta, porque irão os pais preferir esse 

modelo inclusivo, visto que isso pode gerar consequências devastadora em sua 

qualidade de vida? Segundo o mesmo autor, inclusão deve representar a criação de 

serviços de qualidade e jamais democratizar as carências.  

Conforme identificado por Lüdke e André (1986) O desenvolvimento de 

pesquisa no âmbito educacional fundamenta-se através do confronto entre os dados 

e desses com as evidências que surgem a partir das informações obtidas. Há que se 

atentar ainda, segundo os autores, para o saber teórico associado com as etapas do 

envolvimento na produção do trabalho visto que um estudo de caso tal como o 

proposto aqui, mostra-se complexo e abstrato o que requer manter seus contornos 

claramente definidos para uma adequada delimitação daquilo que se propõe avaliar 

pois, apesar de similar a outros tantos, mostra-se ao mesmo tempo distinto sugerindo 

um interesse próprio, singular. 
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O trabalho a seguir apresenta-se sob o formato de quatro capítulos. Este 

primeiro capítulo demonstra em uma introdução, o quanto é importante a 

compreensão da problemática associada à gestão das classes de ensino inclusivo 

com turmas onde estudam alunos videntes e alunos com algum tipo de deficiência 

visual; pretende ainda caracterizar essa situação problema referenciando os objetivos, 

as justificativas e as hipóteses que motivaram tal trabalho e, por fim, a explanação 

acerca da metodologia envolvida em tal estudo. 

No segundo capítulo o estudo pretende apresentar uma revisão bibliográfica, 

mostrando a evolução temporal das políticas, no Brasil e no mundo, vinculadas ao 

processo de inclusão de deficientes em escolas de ensino regular. Traz ainda uma 

visão crítica acerca da adequação dos profissionais envolvidos e apresenta 

resumidamente, os variados recursos de apoio ao ensino de deficientes visuais em 

classes mistas. 

O terceiro capítulo descreve os aspectos metodológicos que apoiaram e 

organizaram a pesquisa, bem como apresenta as formalidades legais e os princípios 

éticos que permeiam tal investigação. 

Quanto ao quarto capítulo, o mesmo mostra a investigação junto aos 

professores de Ciências e Biologia que já lecionaram (ou lecionam) em classes com 

videntes e alunos deficientes visuais incluídos, buscando apontar os principais 

desafios encontrados, os caminhos para o êxito que têm resultados positivos, as 

principais frustrações desses profissionais e os recursos didáticos adaptados mais 

utilizados, com detalhamento sobre todos os processos relacionados à produção e 

utilização dos mesmos. Ainda aqui, encontram-se registradas as opiniões de alguns 

alunos deficientes visuais incluídos em classes mistas acerca do processo de 

inclusão, com um levantamento das principais falhas e dos acertos nessa forma de 

organizar as classes, colocando lado a lado videntes e deficientes visuais nas aulas 

de todas as disciplinas.  

As conclusões que surgem após a investigação, as considerações finais e as 

propostas para futuros trabalhos são trazidos no quinto capítulo e, por fim, as 

referências bibliográficas, os anexos e os apêndices. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

A importância dos processos de inclusão apresenta dimensões crescentes 

abrangendo desde projetos educacionais locais e nacionais até políticas 

internacionais. Desde 1994, quando, na Conferência Mundial de Educação Especial 

na Espanha, um documento (Declaração de Salamanca- UNESCO 1994) foi 

elaborado fornecendo diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e 

sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social, uma tendência 

mundial estava consolidando-se: a educação inclusiva que tem demonstrado ser um 

processo em construção. Nela o profissionalismo mistura-se com a improvisação e 

dedicação relacionada à superação de obstáculos, contrapondo-se ao desânimo e à 

insegurança dos personagens que protagonizam todo o processo. 

Conforme análise histórica efetuada por Ainscow (2009), percebemos certos 

padrões mundiais nas modificações e adaptações quanto à educação especial.  Em 

diversos países uma separação clara entre escolas especiais geralmente geridas por 

instituições filantrópicas e escolas regulares era o que existia, tornando um sistema 

escolar paralelo para os alunos com necessidades especiais; mas conforme 

aproximamo-nos do século XX, um foco crescente sobre os direitos humanos torna a 

conveniência de sistemas educacionais segregados algo a ser modificado, iniciando-

se uma busca por modelos alternativos de inclusão deslocando a perspectiva que 

apoia no aprendiz a origem das dificuldades de aprendizagem, lançando sobre o 

ambiente de aprendizagem essa culpa.  

A partir desta nova abordagem, conforme sugerido em Dyson et al (2002), 

relevantes evidências fundamentadas em pesquisas propõem que a qualidade da 

aprendizagem precisa ser explicada através das realidades encontradas no ambiente 

doméstico e escolar, o que estabelece as dificuldades cognitivas dos portadores de 

deficiência como pertencentes ao âmbito do convívio e não no próprio indivíduo. 

Finalmente, ainda seguindo a temática de Ainscow (2009), a garantia que todos 

os indivíduos, incluídos aqueles com necessidades especiais, possam aprender 

adequada e efetivamente advém de uma reorganização do espaço e da dinâmica 

escolar. A atitude tradicional onde os deficientes sofriam o estigma social limitador de 

seu bem-estar social e econômico, proposto em Korir (2015) fica para trás. 
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2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

2.1.1. Histórico brasileiro 

Não esquecendo que em Portugal, colonizador do Brasil, de acordo com o 

demonstrado em registros do século XIX, expostos em Ferreira (1973), grande parte 

da população não tinha acesso à instrução, considerada portanto analfabeta; e 

levando ainda em consideração que no Brasil Colônia e na época do Império nossa 

população apresentava-se relacionada a uma economia extrativista, que explorava 

bens naturais e cultivo em latifúndios, não havia pressões no sentido de melhorias nos 

sistemas de ensino.  

Investigando nos arquivos (BRASIL, s/d) é possível acompanhar como o estado 

lidava com o elevado contingente de analfabetos já na 1ª Constituição brasileira, em 

1824, muitos deles relacionados à massa de trabalhadores com maioria composta por 

escravos. Simplesmente restringia o acesso de crianças com deficiências e crianças 

sem costumes adequados ou com vestimentas inadequadas, garantindo desse modo 

uma maior homogeneidade nas salas de aula com consequente elevação no 

rendimento educacional. Segregar os portadores de necessidades especiais em 

escolas especializadas era a regra. 

A partir do panorama descrito por Kassar (2011) percebemos ao longo de 

nossa história, já nos primórdios da República o impacto das ideias que propagavam 

pela Europa lançando um olhar diferenciado sobre as pessoas com deficiência. 

Decretos de diferentes estados criavam barreiras aos indivíduos portadores de 

deficiência no que concerne ao acesso à educação, que na época era tratada como 

escolarização e instrução. 

No decorrer do século XX, com o advento da industrialização, as crianças das 

classes operárias compareceram aos processos de produção nas frentes de trabalho 

nas fábricas, porém ainda estavam bem distantes do ambiente escolar (DEL PRIORE 

et al., 1991).  Nessa transição de uma sociedade oligárquica para outra, urbano-

industrial, tornam-se redefinidas as estruturas de poder, trazendo a reboque da 

industrialização, mudanças relevantes na educação conforme Calabre (2007) 

descreve, em 1953 o Ministério da Educação e Saúde foi desmembrado, criando-se 

os Ministérios da Saúde (MS) e o da Educação e Cultura (MEC). Criou-se o sistema 

nacional de ensino, inexistente até aquela data. 
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Aos poucos, a sociedade brasileira passou a se conscientizar da importância 

estratégica da educação para garantir as mudanças econômicas e políticas 

fomentadas. No ano de 1961 há o reconhecimento legal da inclusão dos portadores 

de necessidades especiais, excluídos há trinta anos, nos sistemas regulares de 

ensino, apesar de garantir ambiguamente apoio financeiro às instituições 

especializadas, o que se observava na Lei de Diretrizes e Bases de 1961. 

Após o Golpe de Estado de 1964, a Constituição de 1967 abre caminho para 

os planos nacionais de educação e conforme a perspectiva desenvolvimentista 

valorizada no período, é criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) 

vinculado ao Ministério da Educação e Cultura incumbido da missão de formular e 

impulsionar a educação especial no Brasil. 

Nas décadas de 1970 e 1980 (BRASIL, s/d) escolas públicas e gratuitas 

cuidavam em receber estudantes com elevado índice de repetência e aqueles com 

leves deficiências, permitindo ao setor privado a responsabilidade sobre os alunos que 

apresentassem indicativo a uma maior especialização quanto ao atendimento. 

Atualmente, conforme Jannuzzi (2004) o jogo de forças para o estabelecimento 

de ações acerca da educação inclusiva mostra outros atores sociais também entrando 

em cena incluídos então estabelecimentos de ensino especializado, legisladores e a 

própria sociedade civil. A transformação de escolas especiais em centros de 

atendimento educacional especializados bem como a mudança da educação especial 

com a possibilidade de substituição à escolaridade comum, para apenas a 

possibilidade de complementação ou suplementação mobiliza Institutos 

especializados como o Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), o Instituto 

Benjamin Constant (IBC) e ainda a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE) que sinalizam, conforme os dizeres que encontramos na página da Federação 

da APAE: 

A Apae é a favor de um processo de inclusão escolar gradativo (processual) e 

responsável, com o qual as escolas comuns sejam devidamente preparadas para o 

recebimento dos estudantes, que necessitam não apenas de recursos para 

acessibilidade física, mas, sobretudo de treinamento de professores, preparação dos 

alunos, dentre outras ações. Além disso, a Rede Apae defende o direito de escolha 
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da pessoa com deficiência intelectual e de sua família sobre o local onde deseja 

estudar (grifos no original). 

Descartando corajosamente subterfúgios, Mantoan (2002) avalia que de forma 

contrária ao que se observou em outros países na últimas décadas, os pais e 

responsáveis por estudantes deficientes não percebem que nossa Constituição 

Federal demonstra uma clara preferência em favor da inclusão escolar, pois não 

apresentam nenhum posicionamento nesse sentido, restringindo suas ações apenas 

no sentido de garantir o direito dos filhos com deficiência à educação, contando para 

isso com associações especializadas. 

Ainda segunda a mesma autora, os próprios deficientes têm participado de 

comissões, fóruns e movimentos desde a última década de 1980 em busca da garantia 

dos direitos conquistados e do reconhecimento de suas necessidades básicas, 

incluídas nessas o seu convívio com as demais pessoas. Apesar de não 

demonstrarem força quando o foco recai sobre aspectos educacionais envolvendo os 

processos inclusivos escolares, tal postura reverbera um movimento onde as minorias 

buscam voz perante uma sociedade caracterizada como democrática vivida 

atualmente em nossa nação. 

2.1.2.  Dificuldades no ensino inclusivo 

Analisando uma investigação no ensino básico envolvendo 140 participantes, 

entre os quais 20 professores de escolas especiais, 40 professores de escolas 

públicas e gratuitas, 20 alunos de escolas especiais e 60 alunos de escolas públicas 

e gratuitas, Tessaro (2005) avalia sob uma abordagem da psicologia os mecanismos 

de inclusão de deficientes nos sistemas regulares de ensino e os resultados são 

avaliados como indicadores negativos do processo onde há uma “simplificação do 

complexo”. 

Nas conclusões do trabalho, a autora destaca lacunas na capacitação 

profissional dos professores envolvidos, problemas de infraestrutura nas escola e 

baixa aceitação dos processos de inclusão em geral. Professores entrevistados 

demonstraram que aqueles do ensino regular não credenciam a educação inclusiva 

tanto quanto os professores de educação especial e quanto aos alunos, os deficientes 

demonstraram sentimentos negativos predominantes.  
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Uma boa adequação para qualquer investigação sobre inclusão de alunos 

deficientes visuais nos sistemas de ensino é referida em Fontana e Vergara-Nunes 

(2006) ao pontuarem que desde a década de 1950 os sistemas de gestão, vinculados 

a diversos órgãos governamentais ou não, passaram a desenvolver projetos, serviços 

políticas e leis direcionadas aos indivíduos com necessidades especiais, buscando 

sua integração social com base em trabalho digno e, principalmente uma educação 

com viés inclusivo.  

Os autores exploram de modo detalhado o tema indicando diversos pontos 

relacionados a esse novo foco, desde questões de locomoção e acessibilidade até as 

políticas de quotas. Definem que esse novo paradigma visa adequar a sociedade à 

convivência entre todas as pessoas sem considerar qualquer discriminação entre seu 

tipo de inteligência e suas dificuldades, assim a garantia dos direitos humanos pode 

ser concretizada visto o respeito por necessidades e potencialidades individuais.  

No decorrer do texto, definem que políticas inclusivas não são políticas 

assistencialistas pois a dinâmica da inclusão encontra-se baseada na criação de 

ferramentas individuais para que o indivíduo possa estudar e integrar-se ao mercado 

de trabalho. Os autores atrevem-se inclusive a uma colocação direta citando que 

“incluir não é igual a fornecer bolsas, mesadas ou esmolas”. Esses dizeres finais 

buscam alertar para uma apropriação indevida do termo “inclusão” para grupos menos 

favorecidos como mulheres, minorias étnicas e aqueles que vivem na pobreza. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial (2001), os 

alunos com deficiência não devem ser encarados como origem de problema, onde 

bastaria que fossem ajustados ao sistema regular com seus padrões predefinidos para 

que seu aprendizado viesse a se mostrar satisfatório. Tornam-se necessários novos 

rumos, onde o horizonte da educação inclusiva seja ampliado envolvendo tanto o 

Estado como toda a comunidade escolar, além das famílias e entidades de apoio aos 

deficientes. Assim, uma proposta justa sugere que, de forma integrada, devemos 

buscar processos de mudança na gestão e na prática pedagógica relacionadas aos 

alunos com necessidades especiais garantindo que eles possam participar do 

processo educativo inseridos nas classes regulares, contando com apoio dos recursos 

e serviços especiais pois é seu direito, vinculado ao nosso dever, de empreender as 

transformações necessárias para que esse processo de educação inclusiva tenha 

sucesso. 
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De extrema objetividade, o texto de Mendes (2006) relaciona a ideologia da 

inclusão em política nacional a vantagens financeiras, interrompendo de forma 

imediata programas e serviços em classes especiais, bem como os financiamentos às 

escolas especiais. Há também, segundo a autora, a atratividade pelo ganho financeiro 

oriundo da extinção de medidas como capacitação continuada de profissionais 

especializados e novos processos de gestão financeira e pessoal para atendimento 

diferenciado. 

Conforme exposto por Teixeira (2002), os entraves aos processos de inclusão 

de deficientes visuais no ensino básico em classes regulares depara-se com as 

pressões sociais visto que uma parcela da sociedade encara as propostas de inclusão 

como desvios emergentes nos momentos onde a exclusão social torna-se intensa e 

nesse universo, os determinantes econômicos seriam propulsores dos processos de 

inclusão onde situa-se o modelo atual gerado a partir dos níveis elevados de exclusão 

que emergem no final da década de 1980. Isso justificaria uma redução da 

responsabilidade do estado sobre as políticas sociais. 

Independentemente de toda retórica com apoio ou críticas ao processo de 

inclusão, tal mecanismo já está em funcionamento conforme constatamos através da 

figura 1 que mostra o aumento do número de matrículas de estudantes com 

necessidades especiais em classes comuns (inclusão), em detrimento à diminuição 

do número de matrículas em escolas especializadas e classes especiais conforme 

dados dos Principais Indicadores da Educação de Pessoas com Deficiência (Censo 

MEC/INEP,2013). 

Conforme avaliação de Vitaliano e Dall’acqua (2012), podemos admitir como 

uma lacuna no processo de inclusão a falta de disciplinas especializadas na formação 

dos professores. Esse é um aspecto complexo e de elevada importância diante do 

esforço de funcionamento efetivo das escolas inclusivas. Ainda, pelos próprios 

autores, há consenso que é necessário investir na formação de professores para que 

modelos inclusivos sejam desenvolvidos na Educação. O processo de Educação 

Inclusiva deve ser compreendido como uma reforma educacional que, para se 

concretizar, demanda dos professores formação com base em modelos de ensino 

diferentes dos modelos tradicionais, Rodrigues (2011). 
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Figura 1: Matrículas de estudantes com necessidades especiais em classes regulares 
(Fonte: Censo MEC/INEP, 2013). 

Segundo Michels (2006), modificações têm ocorrido no que se refere à 

formação de professores para a educação inclusiva. A reforma em andamento prevê, 

na Resolução CNE n. 02/2001, que os professores que trabalham com alunos “que 

apresentam necessidades educacionais especiais” podem seguir dois modelos 

distintos: os capacitados e os especializados; definidos no artigo 18, parágrafos 1º ,2º 

e 3º.  

 
 

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes 
comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível 
médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial 
adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: 

I – Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e 
valorizar a educação inclusiva; 

II - Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento 
de modo adequado às necessidades especiais de aprendizagem; 
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III - Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais; 

IV - Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 
educação especial. 

 
 
Portanto, de forma legal, a formação dos professores capacitados precisa 

transcorrer vinculada ao oferecimento de disciplinas, ou conteúdos, capazes de 

abordar discussões sobre a educação de alunos considerados deficientes. Importante 

notar que sua formação deve desenvolver, com vistas ao profissionalismo, 

competências para realizar atividades diretamente com os alunos deficientes, além de 

ser capaz de trabalhar em equipe. Isso demonstra que esses profissionais não 

deverão planejar as atividades e dinâmicas a serem desenvolvidas com alunos 

deficientes, ficando tais responsabilidades a cargo dos professores especializados. 

Em relação aos professores especializados, sua formação em nível superior ou 

em nível de especialização, deve torná-los capazes de organizar as ações 

pedagógicas a serem desenvolvidas pelos professores capacitados, conforme o que 

consta nos artigos a seguir: 

 
 

§ 2º São considerados professores especializados em educação 
especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as 
necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar e 
apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 
curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, 
adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em 
equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas que são 
necessárias para promover a inclusão dos alunos com necessidades 
educacionais especiais.  

§ 3º Os professores especializados em educação especial deverão 
comprovar:  

I - Formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em 
uma de suas áreas, preferencialmente de modo concomitante e 
associado à licenciatura para educação infantil ou para os anos iniciais 
do ensino fundamental;  

II - Complementação de estudos ou pós-graduação em áreas 
específicas da educação especial, posterior à licenciatura nas diferentes 
áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio. 
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Ainda no mesmo artigo 18, o parágrafo 4º refere-se aos professores que já 

estão exercendo o magistério, indicando a necessidade de oportunidades para uma 

formação continuada. 

 
 

§ 4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser 
oferecidas oportunidades de formação continuada, inclusive em nível de 
especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 

 
 

Percebemos então que de acordo com a Resolução CNE n. 02/2001, todos 

esses professores capacitados e especializados podem ser formados em dois níveis. 

Os capacitados em nível médio ou superior, e os especializados em nível superior ou 

em pós-graduação.  

Podemos notar, conforme indica Mantoan (2003) que as principais opções de 

formação para o trabalho com pessoas deficientes restringem-se às habilitações nos 

Cursos de Pedagogia, cursos oferecidos por instituições ou clínicas especializadas, 

disciplinas ou cursos no nível de pós-graduação lato sensu e a formação continuada 

oferecida pelas redes de ensino, porém segundo Michels (2011) apenas os 

professores relacionados ao atendimento educacional especializado (AEE) recebem 

orientações quanto a recursos e técnicas especiais, sem vinculação com discussão 

pedagógica e sugerindo como prioridade o aspecto médico-psicológico. Não há 

articulação satisfatória entre o atendimento educacional especializado e os demais 

profissionais de educação o que pode comprometer a proposta de inclusão em curso 

no Brasil. 

Concluindo a avaliação, tais alternativas são incapazes de ajustar as práticas e 

os objetivos do ensino reconhecendo e valorizando as diferenças e, portanto não 

podem ser consideradas direcionadas à capacitação de professores para uma 

inclusão satisfatória visto continuarem a fragmentar ao invés de fundir a referida 

diversidade existente na escola. Ainda de acordo com Mantoan (2003) a formação 

dos professores poderia trilhar uma perspectiva capaz de coadunar melhor com as 

políticas de inclusão e sugere a extinção das habilitações dos Cursos de Pedagogia 

para professores de alunos com deficiência, bem como total dedicação dos cursos de 

especialização ao aprimoramento pedagógico de tais profissionais. De tal maneira, 

poderíamos concretizar a fusão da educação especial com a educação regular 
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permitindo uma única direção para todos os educadores onde a formação continuada 

possua espaço. Assim, nos horários de trabalho, os professores teriam um tempo de 

estudo onde discutiriam práticas podendo ainda trocar experiências. Tais práticas 

estariam colaborando com uma auto-formação ao exigirem esforços individuais de 

cada professor para atualização profissional.  

Portanto deve ser levado em consideração que políticas educacionais de 

inclusão têm influenciado bastante em uma reestruturação de escolas de ensino 

regular com a formação de turmas mistas, nas quais aprendem juntos alunos com e 

sem necessidades especiais (BRASIL, 2001).  

2.2. ASPECTOS LEGAIS ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O desenvolvimento histórico da educação especial no Brasil é percebido a partir 

do século 19, quando os serviços dedicados a esse segmento de nossa população, 

inspirados por experiências norte-americanas e europeias, foram trazidos por alguns 

brasileiros que se dispunham a organizar e a implementar ações isoladas e 

particulares para atender a pessoas com deficiências físicas, mentais e sensoriais. 

Essas iniciativas não demonstravam qualquer integração às políticas públicas de 

educação, conforme indicado por De Fátima (2008) e foi somente após 

aproximadamente um século que a educação especial passou a compor nosso 

sistema educacional. 

Podemos, pois, afirmar que a história da educação de pessoas com deficiência no 

Brasil está dividida entre três grandes períodos: 

 de 1854 a 1956 - marcado por iniciativas privadas; 

 de 1957 a 1993 – definido por ações oficiais de âmbito nacional; e 

 de 1993 aos dias atuais – caracterizado pelos movimentos em favor da inclusão 

escolar. 

A figura 2 ilustra uma linha do tempo acerca dos aspectos legais relevantes sobre 

educação inclusiva. 
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Figura 2: Marcos legais acerca da educação inclusiva no Brasil (Fonte: elaboração 
própria do Autor) 
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Historicamente, o Brasil possui como gênese da educação especial a criação 

em 1854 do “Instituto dos Meninos Cegos” (atual “Instituto Benjamin Constant- IBC) e, 

ainda na cidade do Rio de Janeiro, em 1857 do “Instituto dos Surdos-Mudos” (hoje, 

“Instituto Nacional de Educação de Surdos” –INES) de acordo com o governo imperial 

conforme descrito por Jannuzzi (2004). 

Com essas duas instituições inaugura-se um marco na conscientização acerca 

da educação de deficientes que apesar de bastante tímido, visto o atendimento a 

apenas 35 cegos e 17 surdos num universo nacional de 15.848 cegos e 11.595 surdos 

de acordo com dados apresentados por Mazzotta (1996), fundamenta uma grande 

conquista.  

Uma compilação de Miranda (2004) descreve as características da educação 

especial no Canadá, Estados Unidos e nos países europeus iniciada no século XVII, 

porém aqui no Brasil, nossa realidade mostrou omissão ou negligência com a 

educação de deficientes até o início da década de 1950, pontuando um demasiado 

atraso e, mesmo assim nossa trajetória neste tipo de educação demonstrou por um 

período bastante longo uma postura de segregação, ao invés de inclusão dos alunos 

deficientes nos sistemas educacionais, conforme indicado no próximo parágrafo. 

Num breve levantamento, notamos que o reconhecimento da inclusão de 

“excepcionais” nas redes de ensino surge com a promulgação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) criada em 1961, seguida por uma versão em 

1971, que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996. Naquela LDB de 1961 

é reconhecida a educação dos “excepcionais” na rede regular, na medida do possível 

com manutenção de apoio financeiro às instituições especializadas, o que demonstra 

uma perigosa ambiguidade quando deixa de estabelecer claramente que a educação 

dos portadores de deficiência não deve coadunar com aspectos médicos seguindo 

caminhos da terapêutica ao invés do ensino.     

A partir de análise em Ropoli (2010), na década de 1970 houve uma certa 

confusão quanto à distinção entre o modelo médico e o modelo escolar no que tange 

a educação especial, predominando as ações legais onde a educação especial 

mostra-se intrinsecamente ligada aos alunos deficientes, sem perspectivas de 

inclusão destes em escolas abertas às diferenças. Quando o Conselho Federal de 

Educação edita um Parecer em 1972 onde entende-se uma linha de escolarização 
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aos indivíduos “excepcionais”, compreende-se que a educação escolar estava 

reconhecida aos portadores de deficiências, porém uma série de portarias ministeriais, 

ligadas a assistência e previdência social, evidenciam uma visão terapêutica com 

aspectos preventivos e corretivos ao invés da real concepção pretendida com foco na 

intenção de promover uma inserção incondicional de todos os alunos em escolas 

regulares. 

Iniciada a década de 80, uma tendência mundial leva a um novo paradigma 

onde tal segregação é combatida pois sugere alguma forma de marginalização e isso 

reflete-se no Brasil. A partir daí a Constituição Federal de 1988 passa a incluir o artigo 

208 recomendando que todos os alunos, até mesmo os portadores de deficiências 

severas, sejam incluídos preferencialmente no sistema   regular de ensino. Tal 

modelo, que ainda prevalece em nossos sistemas escolares, objetiva preparar alunos 

oriundos de classes e escolas especiais para integração em classes regulares 

recebendo, na medida de suas necessidades, atendimento paralelo em salas de 

recursos ou outras modalidades especializadas. 

No ano de 1986 através da Portaria CENESP/MEC No 69 uma mudança de 

nomenclatura ocorreu, passando o termo “alunos excepcionais” para “alunos com 

necessidades educacionais especiais”. Na Constituição Federal de 1988 ficava 

estabelecido que é papel da Educação “promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º 

inciso IV). Define, ainda, no artigo 205, a educação como um direito de todos, 

garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

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

condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino 

e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). 

Em 1989, a Lei No 7.853 dispõe sobre forma de apoio às pessoas portadoras 

de deficiência bem como sua integração social, passando a considerar como crime 

qualquer ato que aproxime-se de recusa, suspensão, adiamento, cancelamento ou 

eliminação referente à matrícula de um estudante relacionando-se como causa de tal 

ato referência ou suspeita quanto à sua deficiência; tal instrumento pode apresentar 

como foco qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. A pena para 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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o infrator apresenta a possibilidade de reclusão por um período de um a quatro anos 

de prisão, com o agravante de multa. 

Regulamentando a citada Lei, em 1999 o Decreto No 3.298 passa a definir 

educação especial como modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de 

ensino, priorizando a atuação complementar da educação especial no ensino regular 

Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 que destina o 

Capítulo V à educação especial, definindo-a no Art. 58º como uma "modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos que apresentam necessidades especiais". Curiosamente, esta lei 

apresenta um trecho bastante controverso (art. 58 e seguintes), onde diz que “o 

atendimento educacional especializado será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular”. Mas como 

mensurar tais “condições específicas”? Onde adequar tal clientela? 

Determinando que os sistemas educacionais no Brasil passam à 

obrigatoriedade de matricular todos os alunos, deixando a cargo das escolas o 

delineamento de estratégias capazes de contemplar as formas de atender aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, as Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial na Educação Básica definidas em 2001 almejam adequar o 

atendimento especializado ao aluno de modo que complemente ou consiga suprir a 

apreensão do conhecimento escolar. Mas, no momento em que o texto admite como 

possível a substituição do ensino regular, não mais potencializa a educação inclusiva 

prevista. 

Ainda em 2001, a Lei No 10.172/2001 aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE) no qual, destaca que “o grande avanço que a década da educação deveria 

produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à 

diversidade humana”, a partir da diretriz de plena integração dessas pessoas em todas 

as áreas da sociedade.  

Portanto, no PNE surgem duas questões: o direito à educação, comum a todas 

as pessoas; e o direito de receber essa educação sempre que possível junto com as 

demais pessoas nas escolas "regulares", ou seja em processos de inclusão em 

classes regulares. Nesse mesmo Plano Nacional de Educação avalia-se a legislação 



33 

como correta no sentido de determinar preferência para essa modalidade de 

atendimento educacional, porém admite três possibilidades possíveis para a 

organização do atendimento: participação nas classes comuns, de recursos, sala 

especial e escola especial; ressaltando que em todas o objetivo principal mantém-se 

como a oferta de educação de qualidade. 

No ano seguinte, 2002, uma Resolução do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Nela 

fica estabelecido que as instituições de ensino superior devem prever em sua 

organização curricular formação docente voltada para a atenção à diversidade (Art. 

2º) e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com 

necessidades educacionais especiais (Art. 6º, § 3º). 

Avançando sobre o tema, o Ministério da Educação/Secretaria de Educação 

Especial (MEC/SEESP) apresenta em 2007 a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva onde identifica que o movimento mundial pela 

educação inclusiva deve ser considerado não apenas uma ação política, mas também 

cultural, social e pedagógica, emergente em defesa do direito de todos os alunos 

estarem juntos, desenvolvendo habilidades de forma integrada e  participativa, sem 

nenhum tipo de discriminação. 

Nesse contexto, a educação inclusiva deve ser avaliada como um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, capaz de coadunar 

igualdade e diferença como valores indissociáveis.  As dificuldades presentes nos 

sistemas educacionais comprovam o quanto é necessário confrontar práticas 

discriminatórias, criando alternativas de superação e dessa forma, assumindo espaço 

norteador num debate vinculado à sociedade contemporânea vislumbra-se a 

educação inclusiva em contraponto à lógica da exclusão. Seguindo o novo paradigma 

temos indicativos capazes de orientar a organização de sistemas educacionais 

inclusivos, com escolas e classes especiais construídas para que nenhum aluno deixe 

de ser atendido em suas especificidades e assim, coletivamente a educação de 

qualidade chega a todos os alunos. 

Orientar o estabelecimento do atendimento educacional especializado (AEE) 

na Educação Básica, que deve ser realizado no contraturno e preferencialmente nas 
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chamadas salas de recursos multifuncionais das escolas regulares. Esse é o foco do 

Conselho Nacional de Educação pela Câmara de Educação Básica na resolução Nº 

4 CNE/CEB de 2009 que, de forma sucinta serve de orientação para os sistemas de 

ensino cumprirem o Decreto Nº 6.571 publicado em 2008 e revogado pelo Decreto nº 

7.611, de 2011 que mantém a disposição sobre o atendimento educacional 

especializado (AEE) na Educação Básica definindo o mesmo como “o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, 

prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino 

regular”. Desse modo, tal decreto obriga a União a prestar apoio técnico e financeiro 

aos sistemas públicos de ensino no oferecimento da modalidade. Importante notar 

também sua determinação que o AEE deve estar integrado ao projeto pedagógico da 

escola. 

Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização 

das Nações Unidas (ONU) de 2012 fica estabelecido de acordo com o artigo 7 um 

compromisso em assegurar aos jovens com deficiência o pleno exercício de todos os 

direitos humanos em igualdade de oportunidades.  Ainda no mesmo documento, 

torna-se explícito que apenas em sistemas educacionais com base na inclusão é 

possível mitigar o modelo segregador baseado na polêmica dual condição de 

deficiência e sistema comum, ficando assim valorizada a diversidade humana em 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. 

A partir de 2014, a edição de novo Plano Nacional de Educação demonstra na 

Meta 4 que reforça o que havia na proposta anterior (PNE aprovado em 2001) pois  

 
 

[...] orienta os sistemas de ensino para garantir o acesso, a participação 
e a aprendizagem dos estudantes, em classes comuns, bem como os 
serviços da educação especial, nas escolas regulares, de forma 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Para tanto, deve-
se assegurar a implantação, ao longo deste PNE, de salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o 
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades quilombolas (Estratégia 4.3); e promover a 
articulação intersetorial entre os órgãos e políticas públicas de saúde, 
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, a fim 
de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do 
atendimento escolar na educação de jovens e adultos com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária 
de escolarização obrigatória, para assegurar a atenção integral ao longo 
da vida (Estratégia 4.12). 
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O PNE de 2014 utiliza ainda os dados obtidos no Censo Escolar da Educação 

Básica de 2013 como indicativos do esforço na implementação de uma política pública 

de universalização do acesso a todos os educandos, capaz de valorizar as diferenças 

e atender às necessidades educacionais no âmbito da inclusão educacional. 

Apesar das diretrizes legais que trazem a reboque um incremento de alunos 

deficientes matriculados no ensino regular, conforme dados dos Principais Indicadores 

da Educação de Pessoas com Deficiência Censo MEC/INEP, para Smeha e Ferreira 

(2008) os alunos com deficiência visual, cegos ou com visão subnormal,  passam a 

estudar em salas de aula comuns, com despreparo na formação dos professores e 

falta de opções materiais e metodológicas, num processo onde a criatividade pessoal 

dos docentes pode ou não viabilizar uma aprendizagem mais significativa. A gestão 

do processo de inclusão tem sido adequada ou ainda há necessidade de 

adequações?  Eis aqui o desafio. 

2.3. TÉCNICAS E RECURSOS USUAIS NO ENSINO DE DEFICIENTES VISUAIS 

Estudantes com deficiência visual em classes inclusivas representam um 

imenso desafio para professores de diversas disciplinas conforme conclusão de 

Laplane et al (2008). Numa avaliação prévia de Regiani et al (2013), um processo de 

inclusão de alunos deficientes em um sistema de ensino não requer apenas alterações 

estruturais, mas também envolve intervenções capazes de superar barreiras 

pedagógicas. Sinalizando de forma objetiva tais barreiras, Kato et al(2015) indicam 

em análise concisa que comprometimentos derivam de múltiplos fatores tais como: 

exclusão tecnológica, inadequação de recursos didáticos, falta de atividades 

experimentais adaptadas e formação docente inadequada. Em meio às disciplinas 

regulares encontradas no currículo comum temos a Biologia, incorporada em Ciências 

no Ensino Fundamental, onde agrega Química e Física mas, despontando como 

disciplina independente no Ensino Médio. Sistematicamente a Biologia recorre a 

recursos visuais onde as imagens são um valioso recurso pedagógico e, desta forma 

é possível que a disciplina aponte grandes dificuldades ao aprendizado de alunos 

deficientes visuais. Portanto, professores de Biologia que ao longo de sua trajetória 

profissional desenvolveram técnicas para promover ensino e aprendizagem 

valorizando as imagens, encontram-se diante de um grande desafio conforme 

traduzido de Rocha et al (2016). 
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A imensa diversidade entre os alunos deficientes visuais é um grande desafio 

e merece destaque na investigação proposta. Nascimento et al (2012) ressaltam que 

é impossível considerar deficientes visuais como um conjunto homogêneo de 

indivíduos e por isso, embora os materiais de apoio táctil e de multimídia com base na 

audição sejam fundamentais, tais recursos devem contar com a participação ativa do 

deficiente na sua elaboração fornece dinâmica e versatilidade, qualidades necessárias 

ao aprendizado.  

Na busca pela definição mais refinada, há que se identificar de forma 

inequívoca o significado de deficiência visual de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1999) onde duas distintas maneiras podem ser encontradas: 

 cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho 

após correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior 

meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o 

enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo 

da visão que leva o indivíduo a necessitar do método braile como meio de 

leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais 

para a sua educação;  

 visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após 

correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que 

permite ao educando ler impressos a tinta, desde que se empreguem recursos 

didáticos e equipamentos especiais.  

A partir dos conceitos podemos investigar alguns meios usados para permitir a 

apropriação por estudantes com deficiências visuais do conhecimento. 

Para Oliveira (2002), à medida em que possamos entender melhor quais as limitações 

da modalidade tátil e de outras dinâmicas que se interpenetram no auxílio didático às 

pessoas com deficiência, estaremos colaborando com esses estudantes para o 

desenvolvimento sistemático da capacidade de organizar, transferir e abstrair 

conceitos. 
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Segundo Cerqueira et al (1996), os recursos didáticos no ensino de deficientes 

visuais assumem um papel de extrema relevância, pois além de estimular a 

aprendizagem eles são capazes de integrar o educando à realidade do mundo que o 

cerca, evitando que o ambiente escolar apenas crie um mero verbalismo onde o 

deficiente não é capaz de vincular os conceitos trabalhados em aula com a realidade. 

Processos de leitura e aprendizado são cruciais para a formação geral do 

indivíduo, conforme pontuado em Melare (2013) onde destaca a relevância do 

refinamento e adequação quando há algum tipo de deficiência. Desse modo, uma 

possibilidade vem do sistema braile de escrita, criado por Louis Braille no século 19, 

na França. Neste sistema, 64 símbolos resultam de combinações entre seis pontos 

em relevo dispostos em duas colunas de três pontos permite a interpretação da escrita 

pelo tato, tornando importante, conforme o estudo de Mohamed e Omar (2011) 

demonstra, percebermos que a leitura em braile demanda um tempo maior, visto a 

necessidade de uma decodificação anterior à interpretação textual. 

Conforme ressaltado em Manoel et al (2006), provavelmente na educação 

especial relacionada especificamente aos deficientes visuais, os recursos didáticos 

que utilizam computadores e sua realidade virtual minimizam a dificuldade no contato 

com o ambiente físico que poderia ser responsável por rupturas na formação de 

conceitos com consequente perda na motivação para a aprendizagem mas, via de 

regra são recursos praticamente insubstituíveis e com absoluta certeza devem evoluir 

numa escala crescente, conforme o que se nota no próximo parágrafo. 

Uma abordagem interessante para uso de computadores no ambiente de 

ensino aprendizagem para pessoas com deficiência visual refere-se à robótica 

pedagógica conforme explica D’Abreu et al (2008) para o uso de uma maquete sonora. 

Nesse mecanismo pessoas cegas são capazes de participar da montagem e 

modificação da maquete recriando todo um espaço físico. Conforme o processo se 

desenvolve, conceitos de proporção, distância, lateralidade e outros, permitem ao 

deficiente suficiente autonomia para deslocar-se de forma segura num ambiente 

reconhecendo distâncias e mecanismos de acesso como catracas de entrada e saída. 
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Apesar dos insuperáveis recursos educacionais relacionados aos avanços 

tecnológicos da informática, há materiais bastante populares como a reglete em duas 

versões: a tradicional e, desde 2013, a positiva. Conforme definido em Figueirêdo et 

al (2010) na reglete tradicional a escrita deve ser feita da direita para a esquerda com 

um pequeno perfurador chamado punção. Depois ao virar o papel, o relevo na 

superfície pode ser sentido/lido pela pessoa cega quando passar a mão sobre os 

pontos, conforme a figura 3.  

 

Figura 3: Vemos à esquerda uma reglete em metal e na imagem da direita um dos 

alunos cegos do Colégio utilizando uma reglete em material plástico. (Fotografia 

cedida por Leandro Dorna) 
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Ainda sobre o recurso de utilização do braile, é possível manusear uma 

máquina simples onde datilografando nas teclas, a escrita em braile é realizada de 

forma mais cômoda e bastante rápida, o que se observa nas imagens da figura 4. 

 A utilização de modelos táteis associados a legendas em braile demonstra ser 

um recurso que, apesar de mostrar-se baseado na criatividade do professor, permite 

ao aluno deficiente visual uma boa apropriação dos conteúdos desejados nas 

atividades em classe e conforme descrito em Faria et al (2016), um planejamento 

torna-se fundamental para a construção de tais recursos o que demanda as seguintes 

etapas: planejamento onde define-se para quem o material será direcionado, qual o 

tipo de material a ser confeccionado e como se desenvolverá o material.  

 Feitas as escolhas acerca das texturas e da escala a se utilizar, torna-se 

importante testar a matriz a fim de verificar se texturas, formas, relevos e legendas em 

braile estão adequadas. Os materiais confeccionados coloridos servem ainda aos 

demais alunos da classe videntes que poderão interagir com os modelos auxiliando o 

gestor da classe e os deficientes na adequação e otimização do uso desses recursos. 

 As figuras a seguir foram gentilmente cedidas por professores citados nas 

entrevistas e representam uma amostra de diversos materiais de apoio tátil produzidos 

como recurso auxiliar nas dinâmicas das aulas de Biologia no ensino médio para 

classes regulares onde há ao menos um aluno deficiente visual inserido. 

 

Figura 4: na imagem da esquerda a máquina de datilografia em braile e à direita uma 

das alunas cegas do colégio datilografando um texto.(Fonte: arquivo pessoal) 
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Figura 5: Modelo do ácido desoxirribonucléico (ADN ou DNA) à esquerda e um 

detalhe da molécula enrolando-se em proteínas (histonas) confeccionadas com fios 

de lã e cola de relevo. Legendas em braile acompanham o modelo. (Fonte: Imagem 

cedida por Gabriele Liaño). 

 

 

Figura 6: Duas imagens com as respectivas legendas em braile modelando em lã 

um cromossomo simples e um par de cromossomos homólogos duplicados e 

emparelhados. (Fonte: Imagem cedida por Gabriele Liaño). 
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Figura 7: Gráfico em relevo de cola colorida com legendas em braile representando 

curvas de crescimento de uma população. (Fonte: Imagem cedida por Gabriele Liaño). 

 

 

Figura 8: A imagem da esquerda indica em braile a legenda e na direita uma árvore 

genealógica em relevo com tinta colorida. (Fonte:Imagem cedida por Gabriele Liaño). 
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Figura 10 Sistema reprodutor masculino com materiais de várias texturas como papel, 

feltro, botões, cola em relevo, lã e outros. Uma legenda em braile permite a 

identificação das estruturas biológicas. (Fonte: Imagem cedida por Gabriele Liaño). 

 

Figura 9: Sistema reprodutor feminino com variadas texturas acompanhado por 

legendas em braile. (Fonte: Imagem cedida por Gabriele Liaño). 
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Figura 11: Esquema de um espermatozoide humano com variadas texturas e 

acompanhado de legenda em braile. (Fonte: Imagem cedida por Gabriele Liaño) 

 

 

Figura 12: Detalhe do néfron formador de urina em variadas texturas e acompanhado 

de legendas em braile. (Fonte: Imagem cedida por Gabriele Liaño). 
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Uma outra estratégia que surge como excelente recurso assistivo aos 

deficientes visuais é a audiodescrição, conforme descrito em Lima Filho et al (2013) 

pois colabora bastante para romper a barreira imposta pela escassez de obras 

impressas em braile, o que se deve à lentidão e custo elevado para produção dos 

volumes. Mas o recurso de audiodescrição, embora permita acesso de deficientes a 

sites, jornais, livros e revistas, demanda elevado detalhamento projetual pois envolve 

detalhes da informática.  

Conforme avaliação realizada por Borges (2017), a utilização do computador 

permite reverter num tempo bastante curto o isolamento cultural impingido às pessoas 

com deficiência visual, principalmente aquelas com cegueira total. A utilização de um 

sistema operacional conhecido por DOSVOX permite edição de textos em braile ou 

em tinta, leitura de revista, jornais e periódicos além de ampliar as opções de lazer e 

aprimoramento profissional pelo deficiente visual. Ainda de acordo com Borges (2017) 

o sistema não realiza apenas uma simples adaptação de textos escritos em frases 

sonoras, mas permite ao usuário, a partir de um sintetizador de voz, editar e ler textos, 

imprimir em tinta ou braile, ampliar telas para visão subnormal e adaptações em 

programas que não foram dimensionados para cegos onde torna-se possível a 

substituição de interações bidimensionais e leitura sintética de tela. De acordo com o 

autor, é possível e bastante interessante perceber que alguns cegos operam um 

computador com DOSVOX numa velocidade superior àquela imprimida por um 

vidente. Alunos cegos ou de baixa visão no ensino médio têm dificuldades no acesso 

ao livro didático e apesar da utilização do meio oral para a transmissão do 

conhecimento pela maioria dos professores, a realização de trabalhos em braile por 

um professor que não sabe braile tem sido evitada. Dessa forma há alunos com graves 

erros na escrita e elevado distanciamento cultural.   

Uma oportuna avaliação dos detalhes que não devem passar despercebidos 

durante a confecção dos recursos táteis bidimensionais e tridimensionais capazes de 

auxiliar deficientes visuais em turmas regulares encontra-se em Ventorini (2007) com 

um breve texto inicial sobre o tato, recorda que tal sentido parte de receptores 

cutâneos capazes de enviar ao córtex cerebral, através de vias nervosas, variadas 

informações que devem ser decodificadas acerca dos meios externo e interno. O 

simples tocar e explorar objetos, não basta para uma completa identificação pois é 

necessário o desenvolvimento de uma sensibilidade tátil capaz de motivar total 
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percepção e conhecimento por esse sentido. Essa sensibilidade é obtida através de 

estimulação pelo manuseio de variados objetos onde textura, forma e tamanho 

demonstrem elevada diversificação. Portanto o desenvolvimento da sensibilidade tátil 

deve levar em consideração os seguintes aspectos: discriminação de texturas, 

tamanhos e formas e estética tátil onde o objeto possuidor de beleza tátil deve possuir 

textura, forma e tamanho adequados à exploração tátil e, objetos muito complexos 

correm o risco de criar confusão perceptiva e irrealidade, com possíveis resultados 

desastrosos. 

Ainda segundo Ventorini (2007), os estímulos auditivos tornam-se menos 

rejeitados pelos deficientes visuais que por pessoas normo-visuais visto que aquelas, 

com algum impedimento da visão, utilizam esse sentido (audição) com maior precisão 

e aprendem a reconhecer particularidades das vozes humanas e detalhes sonoros do 

ambiente. Para o autor, deficientes visuais desenvolvem habilidades auditivas que 

lhes permitem um reconhecimento mais preciso das diferenças nos tons de vozes e 

sons dos passos das pessoas. A acuidade auditiva não é maior nos deficientes 

visuais, mas sua utilização acurada dos estímulos auditivos refina neles esse sentido.  

Finalmente, cabe aqui a opinião da professora Maria da Glória de Souza 

Almeida, deficiente visual e chefe de gabinete da direção-geral do Instituto Benjamin 

Constant no Rio de Janeiro, na publicação de Melare (2013) sobre os riscos de uma 

“desbrailização” como consequência de todas as novidades tecnológicas assistivas. 

De acordo com a professora, as tecnologias deveriam auxiliar e não apenas substituir 

o processo de aprendizado com a participação da leitura em braile. Mundialmente os 

deficientes visuais dessa nova geração vêm demonstrando certa acomodação para a 

leitura onde o audiolivro torna-se um recurso tão atraente que o uso do braile pode 

ser eliminado. No artigo, a professora ressalta que o sistema de escrita e leitura em 

braile cria uma simbiose perfeita entre autor e leitor, citando Paulo Freire ao afirmar 

que a educação é abertura de caminhos e a partir dessa premissa, o computador 

precisa complementar a educação sem substituir os recursos tradicionais. Ainda de 

acordo com Almeida, professores deve também se preparar para trabalhar com essa 

novidade tão comum na sala de aula e as escolas precisam de instrumentalização a 

fim de permitirem aos deficientes visuais um horizonte mais amplo do conhecimento. 

Na sequência, Almeida sugere que a eficácia dos processos educacionais vinculados 

a videntes ou aos deficientes visuais, advém de um preciso diagnóstico e identificação 



46 

dos alunos num questionamento acerca de suas pretensões, suas particularidades 

sociais, culturais e familiares para desse modo, com a inclusão da família no processo, 

torna-se próximo o sucesso na empreitada onde inclusão, acessibilidade e cidadania 

devem estar lado a lado.  
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3. METODOLOGIA  

3.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS FUNDAMENTAIS 

A pesquisa que aqui se apresenta deve ser considerada exploratória, pois 

segundo Gray (2012, p. 36) “os estudos exploratórios buscam explorar o que está 

acontecendo e fazer perguntas a respeito”, isso é fundamental considerando a 

necessidade de conhecer mais sobre o fenômeno. 

O concebimento, a forma de planejar e ainda como elaborar uma proposta de 

Dissertação de Mestrado, de acordo com Severino (1993), demonstram de forma 

inequívoca uma tarefa de alta complexidade e extremamente desafiadora onde tal 

investigação “deve realmente colocar e solucionar um problema demonstrando 

hipóteses formuladas e convencendo os leitores mediante a apresentação fundada na 

evidência dos fatos e na coerência do raciocínio lógico”. 

Seguindo ainda as concepções de Severino, a originalidade do trabalho e a 

importância para avanços na área da ciência onde tal investigação encontra-se 

situada, são pontos fundamentais a se considerar de modo que independentemente 

das técnicas de pesquisa abordadas, os resultados obtidos necessariamente devem 

remeter nova contribuição ao tema vinculado à dissertação. 

O levantamento bibliográfico, assim como a pesquisa em si buscaram envolver 

na totalidade as vertentes postuladas, utilizando relatórios de pesquisa, revistas, 

livros, periódicos e a internet, que, de modo inequívoco, demonstrou ser uma 

ferramenta extremamente rica, ágil e praticamente insuperável na busca de 

referências acerca do tema ligado à educação inclusiva e Ensino de Ciências e 

Biologia. 

Através de um questionário semiaberto, sugerido em Gil (2008), as percepções 

e concepções do corpo docente citado acerca do ensino de Biologia em uma 

perspectiva foram obtidas para posterior avaliação. Tal instrumento para a 

investigação na pesquisa foi escolhido pela facilidade na tabulação dos dados obtidos 

além de ampliar, através da liberdade de respostas oferecida aos sujeitos 

entrevistados, o número de informações colaborando ainda para maior 

representatividade e refinamento da fidelidade dos respondentes. 
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Quanto às concepções dos alunos, as averiguações foram concebidas a partir 

de questionários mistos, fundamentados no trabalho de Nogueira (2002) onde 

percebemos a necessidade de uma graduação com a indicação de graus de 

concordância ou discordância em relação a cada um dos enunciados. O acesso aos 

questionários e respectivos termos de assentimento e consentimento foi garantida aos 

estudantes através da disponibilização destes documentos em três versões: 

impressão em tinta, versão produzida em braile e no formato digital contido em mídia 

de “pen drive”, de modo a garantir uma privacidade necessária aos respondentes. Os 

alunos receberam as questões para análise a ser realizada individualmente na escola, 

em sua residência ou em qualquer outro local de sua preferência e os procedimentos 

com os alunos realizados no ambiente escolar, na própria sala de aula ou no setor 

específico que trabalha junto aos deficientes visuais - NAPNE (Núcleo de Atenção a 

Pessoas com Necessidades Específicas), portanto em ambientes nos quais os alunos 

já estavam habituados.  

A análise dos resultados utilizou uma abordagem diferencial onde as 

concepções receberam a devida investigação de acordo com dados de uma 

população sem qualquer abordagem comparativa com um grupo padrão. Os dados 

coletados foram processados sistematicamente, analisados e interpretados a partir da 

análise de conteúdo sugerida por Bardin (1977). Entendendo-se a análise de 

conteúdos, conforme o conceito proposto pelo próprio autor, como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 

obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 

1977, p.42). 

A escolha desta metodologia de análise relaciona-se ao fato da pesquisa 

buscar seguir além das dúvidas e incertezas provenientes de uma visão pessoal dos 

protagonistas envolvidos nas classes mistas com inclusão. Além disso, deve permitir 

enriquecer a leitura dos dados coletados aprofundando os estudos sobre a 

problemática levantada, uma vez que “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo 

que está por trás das palavras sobre as quais se debruça.” (BARDIN, 1977, p. 44). 
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3.2. PÚBLICO ALVO 

O estudo aqui apresentado abordou necessariamente turmas mistas, 

compostas por uma média de 30 alunos onde ao menos um aluno deficiente visual 

estivesse incluído. O colégio onde a pesquisa se realizou apresenta vasta experiência 

no processo de inclusão de alunos com deficiência visual, isso se deve a um convênio 

realizado com o Instituto Benjamin Constant (IBC) desde o ano 2000, a partir do qual 

a Instituição recebe alunos de baixa visão e cegos.  

Os professores entrevistados foram selecionados com base nos seguintes 

critérios: apresentarem alguma experiência na gestão de classes regulares de ensino 

onde ao menos um estudante com deficiência visual estivesse incluído e 

disponibilizarem o tempo necessário para o preenchimento do formulário de respostas 

até o final. 

As entrevistas e os questionários foram concebidos e montados visando 

atender aos seguintes tópicos: 

 A visão dos professores responsáveis pela gestão do ensino de Ciências ou 

Biologia em classes regulares do ensino básico onde ao menos um estudante 

deficiente visual esteja presente. 

 As concepções dos alunos deficientes visuais acerca do processo de inclusão 

em turmas regulares do ensino básico. 

 Dinâmica e eficiência referentes à utilização de algum recurso didático 

adaptado a alunos deficientes visuais nas aulas ministradas em classes mistas. 

Desse modo, a investigação remete a uma análise de perfil dos alunos e ainda 

um levantamento acerca da eficácia ou não do conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, de forma complementar 

ou suplementar à formação desses alunos, deficientes visuais, no ensino regular. 

Na consecução do objetivo mais amplo de analisar a utilização e a influência 

dos métodos, técnicas e recursos educativos adaptados para o processo de 

aprendizado dos alunos com alguma deficiência visual incluídos em classes regulares 

do sistema de ensino, estavam programadas as seguintes ações: 
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 Realização de entrevistas semiestruturadas com professores das disciplinas de 

Biologia e Ciências que atuam ou atuaram em classes regulares de educação 

básica onde ao menos um estudante deficiente visual estivesse incluído. 

 Realização de entrevistas semiestruturadas com alunos deficientes visuais 

incluídos em classes regulares do ensino médio e com alunos videntes nessas 

mesmas turmas em Instituição Federal de Ensino Médio na Zona Oeste do Rio 

de Janeiro. 

A escolha de entrevistas como abordagem preferencial inicial surge com base 

em Gray (2012) pois era necessária a obtenção de dados bastante personalizados 

com oportunidades para aprofundamento nas perspectivas dos respondentes. 

Inicialmente a pesquisa apresentava um perfil exploratório envolvendo o exame de 

sentimentos e atitudes de professores e alunos frente à realidade das classes de 

inclusão. Ainda aproveitamos pela técnica escolhida para coleta de dados as nuanças 

nas respostas permitindo adaptação ou mesmo improvisação de novas perguntas. 

3.3. FORMALIDADES LEGAIS E PRINCÍPIOS ÉTICOS  

Considerando tratar-se de uma pesquisa com seres humanos, o projeto foi 

submetido à aprovação ética pela instituição relacionada a partir da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGEPEC) do Colégio Pedro II 

(CPII). Em 17 de maio de 2017, a PROPGEPEC/CPII aprovou a realização da 

pesquisa no âmbito escolar conforme o Parecer número 23040.000164/2017-12 

(Anexo 1).  

No que se relaciona à coleta de dados, a mesma se deu após autorização 

prévia dos participantes da pesquisa através dos Termos de Autorização de Uso do 

Depoimento (Apêndice 1). Docentes e alunos que colaboraram na pesquisa 

pertencem a um colégio público da rede federal de ensino da cidade do Rio de Janeiro. 

De forma alguma pode-se considerar que os dados dos professores e alunos obtidos 

nessa pesquisa possam representar a totalidade do colégio. A partir daí o grupo de 

professores e de alunos foi submetido a uma prévia seleção de acordo com os 

seguintes critérios:  os professores deveriam ser de Biologia e estar lotados no mesmo 

campus da turma a ser investigada; a turma poderia estar situada no ensino 

Fundamental ou no ensino Médio, desde que demonstrasse possuir alunos videntes 

e alunos com algum tipo de deficiência visual.  
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4. RESULTADOS  

No intuito de concretizar a investigação acerca da gestão do ensino de Biologia 

para alunos da escola básica com alguma deficiência visual, incluídos em classes 

regulares de educação em um colégio da Rede Federal de Ensino situado na zona 

oeste do Rio de Janeiro, o presente capítulo sistematiza dados dos levantamentos 

realizados junto aos professores e alunos envolvidos na realidade acadêmica citada 

e integra tais resultados às publicações pertinentes ao tema.   

Na sequência dos resultados, o foco dirige-se à análise do material utilizado 

como recurso educativo, avaliando sua eficácia e levantando necessidades futuras de 

adaptações. 

4.1.  QUANTO AOS PROFESSORES 

Os questionários (Apêndice 2) dirigidos aos professores, foram aplicados 

durante um encontro com toda a equipe de professores de Biologia e Ciências da 

Instituição, que ocorre semestralmente durante um dia inteiro de trabalho, pois inicia-

se às 8 horas da manhã seguindo até às 17 h da tarde. Inicialmente o grupo 

apresentava-se constituído por 52 professores.  

Os questionários foram direcionados apenas aos professores que trabalham ou 

já trabalharam com turmas onde ao menos um aluno deficiente visual esteja incluído 

e de um grupo inicial de 52 professores no encontro, apenas 22 puderam colaborar 

como respondentes. Entre eles, 4 atuam com contratos temporários de 2 anos não 

prorrogáveis, portanto os demais 18 profissionais são efetivos concursados. Cada 

respondente recebeu folhas impressas com as questões para serem avaliadas ao 

longo do encontro com o único compromisso de devolução ao final do dia e nenhum 

deles se recusou a colaborar nas respostas às 13 questões propostas. 

Do total de respondentes, 31,8% possuíam idade entre 30 e 34 anos, seguido 

por 22,7% entre 35 e 39 anos. Os 45,5% restantes possuíam idade acima dos 40 

anos. 45,5% dos professores participantes trabalham na instituição entre 1 e 4 anos, 

e 54,5% entre 5 a 24 anos. 

Quando questionados sobre o que a presença de alunos deficientes visuais em 

suas classes lhes provoca, ninguém indicou temor ou desânimo, e todos admitem o 
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sentimento de desafio. Além disso, a disposição para trabalhar com alunos deficientes 

visuais foi dada como alta pela maioria. 

Em 100% dos casos, os professores sentiram necessidade de utilizar algum 

recurso didático adaptado a alunos deficientes visuais durante as suas aulas em 

turmas regulares, como pode ser visto na figura 13 a seguir. 

 

Figura 13: Respostas quanto à origem da motivação para utilização de algum 

recurso didático adaptado a alunos deficientes visuais nas aulas (Fonte: dados 

de pesquisa). 

Dos 22 respondentes, 14 utilizam (ou utilizaram) algum recurso didático 

adaptado direcionado a alunos deficientes visuais durante as suas aulas em turmas 

regulares (figura 14). 
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Figura 14: Verificação acerca do uso de algum recurso didático adaptado 

direcionado a alunos deficientes visuais (Fonte: dados de pesquisa). 

Em 100% dos casos, os professores acreditam que é necessário o uso de 

material tátil ou outro recurso didático adaptado a alunos deficientes visuais. Muitos 

admitem que isso ocorre tanto para a biologia quanto para outras disciplinas. Em 

quatro casos, foi especificado que o uso se faz necessário em disciplinas que utilizam 

muitos recursos visuais, como imagens e gráficos (biologia, física, química, 

matemática, desenho/artes, geografia física). 

Quando questionados se eles próprios se consideram capacitados para 

produzir e/ou utilizar recursos didáticos adaptados para deficientes visuais, os 

respondentes tiveram respostas divididas. 12 responderam que sim, enquanto 10 

responderam que não.  

Para as respostas positivas no entanto, todos consideram que são capazes ou 

por terem alguma experiência especificamente voltada a esse ensino diferenciado, ou 

se consideram capazes mas admitem que é necessária uma instrução para o 

planejamento da aula. As respostas negativas focaram na justificativa de ausência de 

uma formação/capacitação/treinamento específicos para tal fim. 

Também em 100% dos casos os professores acreditam que são necessárias 

mudanças na forma de ensino adotada em sala de aula, com relação à adoção de 

recurso didático adaptado direcionado a alunos deficientes visuais. As mudanças 

sugeridas foram: 
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 Parceria com outro profissional de ensino em sala durante a aula; 

 Número de estudantes por turma menor que o praticado; 

 Adoção de recursos táteis como modelos em relevo para adaptação das 

demandas visuais da disciplina, além de recursos de áudio; 

 Inserção do aluno vidente no processo de aprendizado no aluno deficiente 

visual; 

 Cursos de atualização podem oferecer subsídios para que o professor possa 

atuar de forma adequada em turmas que contenham alunos com e sem 

deficiência visual; 

 É importante ter um setor ou grupo especializado na produção de modelos 

tridimensionais. 

Com relação à utilização de recursos didáticos adaptados, seguem as 

respostas conforme figura 15. 

 

Figura 15: Frequência de cada recurso adaptado utilizado pelos respondentes 

(Fonte: dados de pesquisa). 

Os recursos marcados como “outros” foram especificados como adiante: 

 Imagens digitais com contrastes específicos; 

 Abordagem de temas em aulas práticas; 
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 Jogo didático baseado em "desenho universal" (para todos independentemente 

da condição visual), esquemas coloridos e ampliados para alunos com baixa 

visão, blocos coloridos; 

 Texto traduzido em braile; 

Os materiais apontados como mais adequados para o recurso adaptado pelos 

respondentes foram: 

 EVA (Espuma Vinílica Acetinada); 

 Plástico; 

 Isopor; 

 Papel vegetal; 

 Lixa; 

 Cola-relevo; 

 Barbante. 

As justificativas para o uso são o fácil manuseio, baixo custo e praticidade. No 

geral, materiais que apresentam diferentes texturas são utilizados, sendo adaptados 

a cada situação. 

Em grande maioria dos casos (21 respondentes) o material adaptado foi 

elaborado pelo próprio respondente. Em poucos casos foi elaborado por 

estagiários/bolsistas (3 respondentes), cedido pela escola (6 respondentes) ou por 

universidade/instituto (4 respondentes). Em apenas 1 caso, o material foi cedido pelo 

próprio aluno deficiente visual. 

Em 14 dos casos em que o recurso foi produzido pelo próprio professor, o 

mesmo não recebeu orientação para tal. Em 1 caso, houve auxílio de professores do 

NAPNE. Apenas um professor acusou ter realizado um curso de produção de 

materiais didáticos no IBC. Também em apenas 1 caso foi afirmado que “a validação 

dos materiais é feita com os próprios alunos DV. Antes de serem amplamente 

manipulados são testados por estes (público alvo) para a avaliação da sua 

adequação”. Nos outros casos em que se respondeu que houve orientação, a mesma 

foi indicada como não sendo formal, tendo sido conduzida por pesquisas de motivação 
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pessoal na internet, ou por meio de conversa com outros professores com 

experiências similares. 

A confecção do recurso adaptado se deu conforme figura 16:  

 

Figura 16: Como se deu a confecção do recurso proposto para apoio em aulas 

com deficientes visuais em classes mistas (Fonte: dados de pesquisa).  

Nenhum respondente afirmou que não conseguiu adaptá-los ou adotá-los em 

sala de aula.  

O auxílio indicado pelos professores foi o de troca de informação com outros 

professores, ou com profissionais do NAPNE. Em 3 ocasiões os respondentes 

admitiram que apesar de terem adotado o recurso de maneira independente, não foi 

fácil, tendo sido despendidas horas de trabalho extra, muita leitura, pesquisa, 

modificação e adaptação. 

Dentre os professores que utilizaram recurso adaptado em sala de aula, houve 

15 casos em que o material foi adquirido por verba própria, apenas 1 caso em que foi 

adquirido com verba da escola/laboratório/bolsa de fomento ou similar, e em 5 casos 

foi cedido pela escola. 

Quando questionados se tem sido possível conciliar a otimização da aula em 

um espaço regular com alunos deficientes visuais a ponto de, sem ignorá-los, garantir 

a dinâmica dos conteúdos a serem trabalhados com alunos sem necessidades 

especiais, as respostas ocorreram como mostra a figura 17: 
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Figura 17: Opinião pessoal dos professores respondentes acerca da eficácia na 

otimização da aula onde há alunos deficientes visuais em classes com videntes 

(Fonte: dados de pesquisa). 

Os que responderam “nunca” justificaram que existe uma demanda muito 

grande por parte dos alunos deficientes visuais para o uso de materiais táteis, para 

que possam identificar e compreender grande parte da matéria dada. Além disso, 

apontaram o uso de esquemas e gráficos que são amplamente utilizados nas salas 

de aula, assim como a dificuldade em conseguir com que os alunos videntes 

contribuam para o aprendizado do não vidente, já que a conversa acaba atrapalhando 

muito o foco dos não videntes. 

Os que responderam “quase nunca” admitem que existe ainda uma grande 

dificuldade de inserção dos alunos deficientes visuais, ainda mais por lecionarem sem 

o auxílio de um monitor, e apontam para a perda de ritmo e falta de interesse que 

pode ocorrer aos alunos videntes. 

Os professores que responderam “às vezes” também expõem o fato de que 

“existem alguns assuntos que dependem muito de visualização que, para o cego, 

precisa ser cuidadosamente descrito, o que fica cansativo e repetitivo para os 

videntes”, mais uma vez apontam para a falta de suporte material e humano em sala 

de aula, e também salientam para o fato de que a contribuição dos alunos videntes 

influencia muito no desenvolvimento da aula. Cabe aqui o comentário de um dos 

professores sugerindo que os processos de avaliação devem ser diferenciados entre 

videntes deficientes visuais, o que pode ser corroborado por Hannan (2007) em sua 
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pesquisa acerca da avaliação no ensino de deficientes visuais, quando sugere 

minimizar o tempo gasto em testar apreensão do conhecimento e valorizar o tempo 

de aula. 

Aos que respondem “quase sempre” houveram poucas justificativas efetivas, 

mas que também apontam para limitações e dificuldades como as descritas acima. 

O único respondente “sempre” afirma que “o uso do recurso não favorece 

apenas o deficiente visual, ele reforça o aprendizado de todos”. 

Finalmente, na figura 18 pode-se ver como se deram as respostas à pergunta: 

“Do seu ponto de vista. pode-se afirmar que a inclusão de alunos com deficiência 

visual nos espaços regulares de ensino tem permitido sua apropriação da 

aprendizagem?” 

 

Figura 18: Proporção relacionada à opinião dos professores respondentes sobre 

a apropriação do conhecimento pelos alunos deficientes visuais em suas aulas 

com classes mistas (Fonte: dados de pesquisa). 

É notório que a formação de uma rede colaborativa dos demais alunos em 

relação aos deficientes permite a apropriação pelos deficientes e conscientização 

pelos demais quanto à inclusão, o que facilita a dinâmica em sala de aula. Essa 

premissa é defendida por praticamente todos os professores em uma ou outra ocasião 

da pesquisa feita. 
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Além disso, houve um caso em que o professor admite que “nem sempre o 

professor da turma regular se apropria dos alunos DV e por isso, não produz/pensa 

materiais para os alunos. Na realidade, os professores acham que o aluno é do 

professor de AEE e ali que seu aprendizado deve ocorrer.” O que demonstra que é 

claramente necessário a imersão do professor no aprendizado no aluno deficiente 

visual. 

Já para um dos respondentes “às vezes” afirma que: 

 
 

“A inclusão de alunos DV depende de recursos adaptados, mas também 
requer metodologias específicas, bem como o envolvimento de todos os 
setores da comunidade escolar. Incluir pressupõe ações inclusivas no 
coletivo. Portanto, para a apropriação do conhecimento em aulas com 
alunos incluídos são necessárias ações coordenadas que não se 
encerram em uma sala de aula, uma técnica ou um recurso específico. 
Contudo, professores comprometidos com o "ensino para todos" 
colaboram (com ações pedagógicas diversificadas) para o ensino na 
perspectiva inclusiva.” 

 

 

4.2. QUANTO AOS ALUNOS 

Os questionários (Apêndice 3) para investigação das impressões dos alunos 

deficientes visuais que estudam em classes regulares, portanto inseridos em turmas 

onde há maioria de alunos videntes, iniciaram com uma caracterização inicial do 

respondente traçando um perfil de idade e vida acadêmica anterior e perguntas que 

sinalizaram o tipo de comprometimento visual a fim de indicar ao pesquisador se há 

impedimento total ou parcial da capacidade ou acuidade visual. Ainda nessa prévia 

torna-se possível situar a origem de tal deficiência que pode ser de natureza 

congênita, na qual o indivíduo já nasce com a deficiência; ou de caráter adquirido, 

sendo indicativo de que essa pessoa já viveu sem a deficiência. 

Após essa caracterização prévia, o aluno passava a avaliar a utilização de 

recursos didáticos adaptados durante as aulas regulares onde encontrava duas 

abordagens com uma parte inicial contendo 4 questões acerca da motivação para uso 

do recurso e uma parte final com mais 7 questões investigando práticas no uso de tais 

recursos. 
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Na unidade do colégio onde os questionários foram aplicados havia quatro 

alunos deficientes visuais no ano de 2017, época em que se realizou esta pesquisa, 

todos maiores de 18 anos, inseridos em classes mistas com alunos videntes e que se 

prontificaram a responder os questionários que foram disponibilizados em tinta, braile 

e em arquivo digital. Todos os respondentes escolheram preencher os questionários 

fora da escola através da via digital com uso de computador pessoal registrando as 

respostas em pen-drive disponibilizado pelo pesquisador.  

Entre os alunos respondentes, todos passaram em sua vida acadêmica pelo 

Instituto Benjamin Constant(IBC) durante os segmentos iniciais do ensino 

fundamental; dois apresentam deficiência visual congênita onde a baixa visão evolui 

lentamente para cegueira total e os outros dois têm caráter congênito porém não 

possuem nenhuma capacidade visual. Os alunos de baixa visão conseguem distinguir 

algumas cores e formas, mas os detalhes em textos e desenhos em materiais 

tradicionais são inúteis para sua utilização em aprendizagem. 

Em relação à utilização de recursos didáticos adaptados em classe pelos 

professores, dois alunos indicaram uso esporádico, um aponta uso constante e outro 

respondente sugere o uso por uma única vez.  

Quando indagados acerca de qualquer recurso que tenha causado surpresas 

negativas, os alunos responderam de forma quase unânime que nunca perceberam 

tal indicativo e um deles diz não recordar e, quando a pergunta referia-se às surpresas 

positivas um estudante afirma que já houve tal evento e surpreendeu-se com a 

capacidade criativa do professor, enquanto os demais restringem-se com respostas 

indicando “não lembrar”. 

Na investigação acerca da opinião dos estudantes deficientes visuais quanto à 

natureza do material para montagem de recursos adaptados, as respostas refletem 

extrema diversidade pois, enquanto um estudante sugere contrastes entre texturas a 

partir do uso de lixas e papel vegetal, outro apresenta a massa de modelar como 

material de maior versatilidade. Um terceiro respondente aposta na madeira pela sua 

resistência e durabilidade e por fim, o último questionário traz como resposta uma 

ideia da adequação de cada material a cada situação, pois depende do conceito 

abstrato que se deseja construir. 
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Num tópico seguinte, o respondente deveria opinar entre a melhor estratégia 

para que as aulas com uso de imagens pudessem ter melhor rendimento junto aos 

alunos deficientes visuais. Em suas respostas, 3 dos estudantes escolhem uma 

combinação entre audiodescrição e uso de material tátil e apenas um estudante 

descartou a audiodescrição apostando apenas nos recursos materiais.  

Havia uma opção com a possibilidade do descarte de tais recursos 

considerando que deficientes visuais não podem atingir o aprendizado através de 

imagens, mas nenhum estudante chegou a essa escolha, corroborando as conclusões 

em Felix e Mainier (2017) acerca da percepção sobre o quanto mostra-se necessária 

a utilização de recursos adaptados visando o ensino de uma disciplina vinculada às 

ciências naturais com classes incluindo alunos deficientes visuais 

A penúltima questão presente no questionário coleta dos respondentes a 

opinião sobre dois indicativos: a preocupação dos professores em realizar 

audiodescrição de imagens nas aulas onde tais recursos sejam indispensáveis e a 

satisfação dos alunos deficientes visuais perante tal situação. Todas as respostas 

indicam que há uma audiodescrição da imagem, porém dois entre os quatro alunos 

afirmam que, apesar de compreenderem a audiodescrição preferem o apoio de 

material tátil. 

Enfim uma última pergunta busca dos alunos deficientes visuais uma opinião 

sobre seu aprendizado em turmas mistas e a dinâmica da inclusão. Um estudante 

afirmou que não são necessárias mudanças na forma de ensino adotada em sala de 

aula, com relação à adoção de recursos didáticos adaptados direcionados a alunos 

deficientes visuais, mas os 3 alunos restantes afirmaram que são necessárias 

mudanças na forma de ensinar de alguns professores. Nesse contexto dois 

respondentes sugeriram algum tipo de treinamento ou preparação para os professores 

com base na incapacidade dos mesmos realizarem uma audiodescrição adequada, 

um aluno reclamou, de forma genérica, dos professores que nem ao menos tentam 

incluir alunos deficientes visuais em suas aulas e, entre os 4 alunos, 2 deles 

apontaram falta de materiais didáticos adaptados para deficientes visuais. 
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5. CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos indicam que os professores acreditam nos recursos 

didáticos adaptados a alunos deficientes visuais como coadjuvantes do processo de 

inclusão. Tal afirmação encontra uma sólida sustentação quando a maioria dos 

respondentes admite o uso de algum tipo de material. Curiosamente a pesquisa 

demonstra que, apesar de perceberem a necessidade do uso de tais materiais, não 

há regularidade em tais procedimentos. Na busca de uma explicação para essa 

discrepância, a investigação debruça sobre a metodologia relacionada à confecção 

dos recursos trazendo ao foco que, em geral tal processo inicia com o professor 

realizando buscas pessoais na internet ou em conversas informais sobre os recursos 

e, a partir daí o material pode ou não ser submetido a algum tipo de validação por 

deficientes visuais, seguindo para a utilização nas aulas.  Tais procedimentos 

claramente dependem de criatividade e habilidade pessoal, disponibilidade de tempo 

e boa vontade dos gestores das classes mistas, o que remete a inúmeras variáveis. 

Sob a luz do objetivo principal da investigação, focado na realidade de uma 

escola pública brasileira, sem qualquer pretensão de estabelecer comparações com 

cenários internacionais, a utilização dos recursos e técnicas associadas ao processo 

de inclusão, é possível perceber que os gestores das classes investem tempo e 

dedicação na pesquisa e montagem dos materiais de apoio e, mesmo desvinculados 

de procedimentos metodológicos fundamentados em algum tipo de especialização, 

conseguem realizar o intento da aprendizagem dos alunos em classes mistas. 

Corroborando o aspecto positivo da utilização dos recursos adaptados e 

técnicas a eles vinculadas, as respostas dos alunos nunca descartam a importância 

de tal apoio nas aulas, elencando ainda tais materiais em prioridade quanto às 

audiodesrições, que, segundo esses mesmos deficientes visuais, poderia ter seu uso 

sempre atrelado aos recursos materiais táteis.   Embora várias vezes apontem para 

uma necessidade de maior treinamento ou capacitação dos profissionais de ensino 

envolvidos com a aprendizagem nas classes mistas, torna-se bastante positivo que 

tais alunos, oriundos de uma instituição especializada no ensino de deficientes visuais 

(Instituto Benjamin Constant) acatem a dinâmica da inclusão, sugerindo mudanças na 
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forma de ensinar de alguns professores com algum tipo de treinamento ou 

capacitação prévia, porém jamais descartaram o processo como um todo. 

 De acordo com as conclusões apresentadas até aqui, dois objetivos específicos 

da investigação puderam ser abordados: a verificação da gestão sobre a utilização 

dos recursos adaptados e a avaliação da contribuição de tais materiais no processo 

de inclusão. O último dos objetivos específicos vincula-se a uma avaliação um tanto 

quanto subjetiva, portanto menos precisa pois refere-se à identificação das principais 

fragilidades relacionadas aos processos de inclusão. Na busca de tais indicativos, os 

alunos respondentes questionados sobre seu aprendizado nas turmas regulares 

demonstram satisfação e otimismo com os processos, não chegam a criticar 

diretamente o sistema, mas incidem na necessidade de capacitações e quando uma 

das respostas consegue trazer à tona que “alguns professores nem ao menos tentam 

incluir alunos deficientes visuais presentes em classe nas suas aulas” percebe-se que 

algum tipo de lacuna existe o que faz emergir questões éticas e profissionais 

contrapondo-se a apreensão do conhecimento por todos os alunos presentes em 

classe. Ainda sob tal escopo, os professores respondentes majoritariamente 

percebem que “às vezes” conseguem otimizar a aula num espaço regular com alunos 

deficientes visuais a ponto de, sem ignorá-los, garantir a dinâmica dos conteúdos a 

serem trabalhados com alunos sem necessidades especiais. 

5.2. PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Ao longo do trabalho apresentado tornou-se claro que a proposta 

assistencialista vinculada ao ensino de deficientes visuais ficou no passado. A 

presença de alunos deficientes visuais em classes regulares é uma realidade 

legalmente apoiada, mas ainda há muito o que ajustar. O mais importante neste 

processo de inclusão torna-se bastante visível, ou seja: os protagonistas do processo 

em curso, professores, alunos videntes, alunos deficientes visuais e serviços 

especializados de apoio nos colégios acreditam na inclusão como alternativa válida 

às escolas especiais. Há fragilidades no processo que emergem da pesquisa a partir 

dos indicativos sinalizando a falta de treinamento adequado aos gestores, uma 

possível inadequação metodológica para planejamento e criação dos recursos 

adaptados, inexistência de algum tipo de retroindução no processo capaz de buscar 

o resgate daqueles alunos deixados à margem da apreensão do conhecimento e 
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principalmente, alguma forma de avaliar eficiência e eficácia da inclusão valorizando 

os possíveis caminhos para corrigir problemas. 

Os questionários subsequentes às entrevistas e os variados textos investigados 

no levantamento histórico junto à criação da base referencial, alavanca uma sensação 

de “tudo ou nada” pois tentando adaptar a aula para o aluno deficiente, corre-se o 

risco da exclusão em relação aos demais; mas usando a aula tradicional para uma 

classe regular, o aluno deficiente parece ser aquele ameaçado de exclusão. Aqui está 

o problema. 

Na pesquisa, desponta uma centelha que parece capaz de alastrar num futuro 

caminho com as pistas para mitigar as diversas fragilidades do processo de inclusão. 

De forma inequívoca torna-se imprescindível ao processo de inclusão a formação de 

uma rede colaborativa dos demais alunos em relação aos deficientes. Conforme 

demonstrado no material fotografado nas figuras 5 a 12, percebemos a presença de 

muitas cores além de diferentes texturas e relevos, enquanto as texturas e os relevos 

surgem como coadjuvantes na aprendizagem de alunos deficientes visuais, as cores 

favorecem o conhecimento aos alunos videntes que estudam lado a lado. A 

participação de todos os alunos com sugestões de materiais e técnicas parece integrar 

melhor os conceitos, harmonizando o clima nas aulas devido à distribuição de 

responsabilidades. O professor desloca o foco sobre sua pessoa pois ele não é mais 

o “livro”, a única voz, o único saber em classe, permitindo de tal modo a dinâmica em 

sala de aula equacionada para a apropriação do conhecimento pelos deficientes 

visuais associada a uma conscientização pelos demais em relação a necessidade de 

tornar uma realidade funcional o processo de inclusão. 

Os resultados obtidos neste trabalho podem ser ampliados a partir de novos 

testes em grupos maiores da amostragem, produzindo outros dados que poderão ou 

não confirmar aqueles que foram verificados nesta pesquisa. Todavia, os resultados 

obtidos apontam fortemente para a necessidade de práticas educativas que não 

dependam exclusivamente da criatividade e iniciativa dos gestores em classe, além 

do aspecto fundamental da rede colaborativa com integração em diversos níveis e 

segmentos na busca do objetivo comum que deve ser sempre explicitado. 
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6. APÊNDICES  

6.1. TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ALUNO MAIOR) 

 

Universidade Federal Fluminense 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão 

   TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: Avaliação crítica sobre a gestão do ensino de Ciências e Biologia 

em classes com alunos deficientes visuais e videntes. 

Pesquisador responsável: Cláudio Cesar Nabti Felix. 

Instituição à qual encontra-se vinculado o pesquisador: UFF (Universidade 

Federal Fluminense). 

Telefone para contato: (21)986469377 

 

Nome do voluntário: 

__________________________________________________  

 

Idade: ______ anos  

 

R.G. ______________________________________________  

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar desta pesquisa 

sob a responsabilidade de Cláudio Cesar Nabti Felix, Mestrando do Curso de 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão da Universidade Federal Fluminense. 

Neste estudo pretendemos investigar de que forma têm sido utilizados e 

confeccionados os recursos didáticos adaptados e ainda, verificar as principais 

fragilidades no processo de inclusão em classes regulares onde há alunos videntes e 

deficientes visuais. A justificativa para tal pesquisa é a obtenção de dados que 
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poderão colaborar no aprimoramento das dinâmicas utilizadas em aulas de Biologia e 

Ciências em classes mistas. 

Finalmente, para o estudo proposto os seguintes procedimentos serão 

utilizados como subsídios: 

a) Professores de Biologia e Ciências do Colégio Pedro II de diversos Campi, que já 

lecionaram (ou lecionam) em classes mistas apresentam sua visão sobre a 

experiência de trabalhar num ambiente onde alunos videntes e não videntes estejam 

presentes. 

b) Alunos videntes e deficientes visuais cederão impressões acerca da experiência da 

inclusão e dos recursos didáticos adaptados nas aulas em classes mistas. 

c) Os resultados serão avaliados numa abordagem diferencial onde grupos de 

comparação não estejam presentes. 

d) A investigação será responsável pela geração de dados capazes de orientar novas 

possibilidades de práticas pedagógicas onde o processo de inclusão torne-se mais 

eficiente e, portanto mais justo. 

 

Você é livre para participar ou recusar-se, podendo interromper tal participação 

a qualquer instante. Você não terá custos e será esclarecido(a) sempre que desejar. 

Sua identidade será tratada com total sigilo dessa forma não haverá identificação de 

sua identidade em qualquer publicação. Este estudo não apresenta risco acima 

daquele encontrado em atividades rotineiras como tomar banho, conversar, cantar, 

etc. portanto denominado risco mínimo. Apesar do exposto, você tem assegurado o 

direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente 

produzidos pela pesquisa. Os resultados estarão à sua disposição quando a pesquisa 

estiver finalizada e este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, 

sendo uma cópia arquivada pelo pesquisador responsável (Cláudio Cesar Nabti Felix), 

e a outra cópia será fornecida a você. 
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6.2. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu___________________________,CPF______________,RG______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 

benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha 

imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, o pesquisador Cláudio 

Cesar Nabti Felix do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação crítica sobre a gestão 

do ensino de Ciências e Biologia em classes com alunos deficientes visuais e 

videntes” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento 

sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a 

utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para fins 

científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos 

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo 

ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 

crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei 

N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2017.                               

 

____________________________________________________ 

Participante da pesquisa  

 

____________________________________________________ 

Pesquisador responsável pelo projeto 

 

CONTATO PARA DÚVIDAS  

Se você desejar esclarecimentos com relação ao estudo, direitos do participante, ou 

no caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar o investigador do estudo 

(Cláudio Cesar Nabti Felix- CPF 77979109791), telefone (021) 986469377. 
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6.3. QUESTIONÁRIO PARA DOCENTES 

CARACTERIZAÇÃO PRÉVIA DO RESPONDENTE 

Professor (01) 

Disciplina(s) lecionada(s).............................................................................................. 

Experiência como professor : (   )Fundamental  (   )Médio     (    )Ambos segmentos 

Há quanto tempo trabalha na Instituição………………………………………………….. 

De acordo com sua experiência profissional, a presença de alunos deficientes visuais 

nas suas turmas provoca em você :  Assinale quantas considerar adequadas 

(   )desconforto          (   )insegurança      (   )satisfação     (   )oportunidades   

(   )temor                    (   )desafio             (   )desânimo      (   )estímulo 

Numa escala de 1 a 10, onde 1 significa mínima e 10 máxima, qual número você 

considera capaz de identificar sua disponibilidade para ter aluno(s) com algum tipo de 

deficiência visual?............................ 

DA MOTIVAÇÃO PARA O USO DO RECURSO 

1 -  Você já sentiu a necessidade de utilizar algum recurso didático adaptado a alunos 

deficientes visuais durante as suas aulas em turmas regulares?  

❏ sim, motivação própria.  

❏ sim, indicação de aluno deficiente visual.  

❏ sim, indicação de aluno sem deficiência.  

❏ sim, indicação de outro funcionário do colégio. Especifique-o  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ não, nunca. 

❏ sim. Outro (Especifique)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO 

2 - Você utiliza (ou já utilizou) algum recurso didático adaptado direcionado a alunos 

deficientes visuais durante as suas aulas em turmas regulares? 

❏ sim, uso sempre.  

❏ sim, uso esporadicamente. 

❏ sim, já usei uma vez. 

❏ não, nunca. 

❏ Outro (especifique) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3 - Em sua experiência como profissional da educação, acredita que alguma disciplina 

necessita em especial de material tátil ou outro recurso didático adaptado a alunos 

deficientes visuais ? 

❏ Não 

❏ Sim. Especifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4 - Nas turmas regulares em que atua, você se considera capacitado para produzir 

e/ou utilizar recursos didáticos adaptados para deficientes visuais ? 

❏ Sim. Especifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ Não. Especifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5 - Você acredita que são necessárias mudanças na forma de ensino adotada em sala 

de aula, com relação à adoção de recurso didático adaptado direcionado a alunos 

deficientes visuais? 

❏ Sim. Especifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ Não. Especifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

DA NATUREZA DO RECURSO 

6 - Caso utilize (ou tenha utilizado) algum recurso didático adaptado, especifique o 

tipo de recurso. Caso tenha utilizado mais de um tipo, marque todos os itens 

correspondentes. 

❏ tátil em relevo. 

❏ tátil em 3D. 

❏ aumento da fonte ( tamanho das letras). 

❏ audio. 

❏ outro (especifique) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ não se aplica. 

7 - Caso utilize (ou tenha utilizado) algum recurso didático adaptado, especifique qual 

material mostrou-se mais adequado ( Papel vegetal, madeira, plástico, etc). 

Material ______________________________ 

Justifique____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8 - Caso utilize (ou tenha utilizado) algum recurso didático adaptado, indique a 

procedência do recurso. Caso tenha utilizado mais de um tipo, marque todos os itens 

correspondentes. 

❏ produção própria durante o meu horário de trabalho. 

❏ produção própria fora do meu horário de trabalho. 

❏ produção por estagiários/bolsistas. 

❏ material cedido pela escola. 

❏ material cedido por universidade/instituto. 

❏ outro (especifique). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ não se aplica. 

DA CONFECÇÃO DO RECURSO 

9 - Ainda em relação aos recursos utilizados, caso tenha sido confeccionado por você 

mesmo(a), recebeu alguma orientação ?  

❏ não. 

❏ sim. Por favor, indique a fonte de sua orientação 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10 - Havendo a motivação para o uso do recurso didático adaptado, indique como se 

deu sua confecção. 

❏ tive facilidade em adaptar e adotar o recurso, de maneira independente 

❏ tive facilidade em adaptar e adotar o recurso, porém com o auxílio de outros 

funcionários da escola. Especifique-os. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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❏ tive facilidade em adaptar e adotar o recurso, porém com auxílio de instituto 

e/ou entidades específicas. Especifique-as. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ não consegui adaptá-los ou adotá-los em sala de aula. Indique os motivos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ não se aplica 

11 - Caso tenha confeccionado algum recurso didático adaptado, indique a 

procedência do material utilizado em tal confecção. Caso tenha utilizado mais de um 

tipo, marque todos os itens correspondentes. 

❏ material para confecção adquirido com verba própria. 

❏ material para confecção adquirido com verba da escola/laboratório/bolsa de 

fomento ou similar. 

❏ material para confecção cedido pela escola. 

❏ outro (especifique). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

❏ não se aplica. 

12 - Em sua opinião tem sido possível conciliar a otimização da aula em um espaço 

regular com alunos deficientes visuais a ponto de, sem ignorá-los, garantir a dinâmica 

dos conteúdos a serem trabalhados com alunos sem necessidades especiais ? 

❏ Nunca. 

❏ Quase nunca. 

❏ Às vezes. 

❏ Quase sempre. 

❏ Sempre. 

Se desejar, por favor justifique sua escolha. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

13 - Do seu ponto de vista, pode-se afirmar que a inclusão de alunos com deficiência 

visual nos espaços regulares de ensino tem permitido sua apropriação da 

aprendizagem? 

❏ Nunca. 

❏ Quase nunca. 

❏ Às vezes. 

❏ Quase sempre. 

❏ Sempre. 

Se desejar, por favor justifique sua escolha. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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6.4. QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS 

CARACTERIZAÇÃO PRÉVIA DO RESPONDENTE 

Qual sua série ? 

Em qual local ou quais locais  cursou o ensino fundamental ? 

Qual tipo de comprometimento visual possui ? 

Esse comprometimento possui caráter congênito  ou adquirido ? 

 AS PRIMEIRAS PERGUNTAS SÃO SOBRE MOTIVAÇÃO PARA O USO DO 

RECURSO 

1- Você considera que consegue acompanhar satisfatoriamente as aulas ministradas  

sempre ,quase sempre ,nunca ou quase nunca ? 

Caso sua resposta tenha sido diferente de “sempre” poderia tentar identificar as 

maiores dificuldades ? 

2- Você já solicitou a algum professor seu o uso de algum recurso didático adaptado 

direcionado a alunos deficientes visuais durante as suas aulas? 

Em caso positivo, sua solicitação foi atendida? 

3 - Em sua opinião recursos didáticos adaptados são indispensáveis para sua melhor 

compreensão do conteúdo de alguma disciplina ? Se acha que sim identifique a 

disciplina 

4 - Com sua experiência você acha que os próprios alunos poderiam colaborar no 

planejamento e construção de materiais de apoio didático para auxílio a deficientes 

visuais ?  há três opções de resposta : Sim, não , talvez.  Gostaria de acrescentar 

alguma sugestão ? 

  

AGORA HÁ PERGUNTAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO RECURSO 

5 - Algum professor utiliza (ou já utilizou) algum recurso didático adaptado direcionado 

a alunos deficientes visuais durante as suas aulas? há quatro opções de resposta :   

usa sempre. usa esporadicamente. já usou uma vez. não, nunca. 

6 - Alguma vez algum tipo de recurso didático adaptado ao conteúdo lhe surpreendeu 

de forma negativa ? há três opções de resposta : não. não lembro. sim. Explique. 
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7 - Alguma vez algum tipo de recurso didático adaptado ao conteúdo lhe surpreendeu 

de maneira positiva ? há três opções de resposta : não. não lembro. sim. Explique. 

8 - Qual tipo de material ( papel vegetal, madeira, massa de modelar, etc) em sua 

opinião mostra-se mais adequado para a confecção de recursos didáticos ? Justifique. 

9-- Em certas disciplinas, a imagem é uma fonte de informação importante para a 

compreensão do conteúdo. Quando possível, qual recurso em sua opinião, seria o 

mais importante para a aprendizagem de um estudante com deficiência visual: há 

quatro opções de resposta :   Audiodescrição da imagem , Conversão da ilustração 

em material de relevo para leitura tátil, A combinação desses dois métodos: 

audiodescrição com leitura tátil, O método não é importante pois por mais que se tente, 

um deficiente visual não conseguirá aprender por imagens. 

10- Nas disciplinas com uso de imagens algum professor se preocupou em 

audiodescrevê-las ? há quatro opções de resposta :   Sim e sempre consigo 

compreender. Sim, mas não consigo compreender. Sim, mas prefiro material tátil. 

Nunca. 

11 - Acredita que são necessárias mudanças na forma de ensino adotada em sala de 

aula, com relação à adoção de recurso didático adaptado direcionado a alunos 

deficientes visuais? Há duas opções de resposta sim ou não, porém em ambas preciso 

de sua justificativa. 

  

Muito obrigado por sua boa vontade e paciência e um abraço do professor Cláudio de 

Biologia. 
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7. ANEXO 

7.1. PARECER DE APROVAÇÃO DA PESQUISA 

 


