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“É com o coração que se vê corretamente. O 

essencial é invisível aos olhos” Saint-Exupéry. 



 

RESUMO 

 

A escola é um lugar de formação da cidadania e deve preparar os jovens sem as barreiras de 

separação de classes, gênero ou de pessoas com deficiência. A riqueza da vida na natureza 

não está na homogeneidade, mas na diversidade de espécies e formas de interação. Nos meios 

social e educacional também deve ser assim. A escola pode então contribuir com as mudanças 

estruturais necessárias à construção de uma sociedade orientada por relações pacíficas e 

respeitosas no acolhimento à diversidade humana. Diante deste cenário de busca pela 

cidadania e de aceitação das diferenças individuais, propôs-se nesta dissertação o uso de 

modelos tridimensionais como ferramenta pedagógica no ensino de Biologia para estudantes 

com deficiência visual. Estes modelos foram produzidos a partir de desenhos e esquemas do 

conteúdo de citologia, para promover maior aprendizagem, tanto pelo educando cego como o 

de baixa visão, no conhecimento de Biologia. A pesquisa foi desenvolvida numa escola 

pública de Ensino Médio da cidade de Fortaleza, com alunos do 1º ano do turno manhã, por 

serem turma e turno que comporta maior quantidade de jovens com o perfil necessário. Ao 

final do trabalho foi realizada uma exposição com os modelos construídos pelos próprios 

estudantes, os estudantes com deficiência visual e os que têm boa visão, com o intuito de 

garantir a interação entre os alunos. Os modelos foram então doados à Sala de Recursos 

Multifuncionais da escola. Concluiu-se que a implementação de metodologias que favorecem 

a interação entre videntes e estudantes com deficiência visual, em sala de aula, bem como a 

viabilidade da utilização dos modelos confeccionados pelos próprios estudantes, os de visão 

normal e os estudantes com deficiência visual, é de efetiva importância no desenvolvimento 

da aprendizagem desses alunos, num trabalho cooperativo e interativo.  

 

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Deficiência Visual. Ensino de Biologia. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The school is a place for citizenship development and it must prepare the youth without the 

barriers of classes division, genre, or people with impairments. The wealth of life in nature is 

not in the homogeneity, but in the diversity of species and forms of interaction. In social and 

educational environments it must also be this way. The school can then contribute with the 

structural changings which are necessary to the development of a society oriented by pacific 

relationships, respectful in the welcome of human diversity. In face of this scenery of 

citizenship searching, of the acceptance of individual differences, it was proposed in this 

dissertation the usage of tridimensional models as a pedagogical tool in the teaching of 

Biology for visually impaired students. These models were produced from drawings and 

schemes of the Cytology content, to promote better learning for blind and low vision students 

in the Biology knowledge. The research was developed in Escola de Ensino Médio 

Governador Adauto Bezerra, with students from the 1º grade of High School who have 

classes in the morning, because this is the group and turn that comprise the greatest number of 

students in the profile required. At the end of this work, it was performed an exposition of the 

models built by the students themselves, both the visual impaired and the ones with good 

vision, in order to guarantee the interaction between the students. The models were donated to 

the room of multifunctional resources of the school, so that other teachers can also use them. 

It was concluded that the implementation of methodologies that favor the interaction between 

the visual impaired and the seers, inside the classroom, as well as the viability of the usage of 

the models made by the students themselves, both the impaired and the visual ones, is of 

effective importance in these students learning development, in a cooperative and interactive 

work. 

 

Keywords: Education. Inclusion. Visual Impairment. Biology Teaching.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A visão é um sentido extremamente importante na interpretação do mundo à nossa 

volta, visto que a maior parte das impressões sensoriais é visual. Enxergar é uma função 

fisiológica integrada com o cérebro que depende do globo ocular e dos nervos ópticos 

funcionando ativamente. Células da retina que são sensíveis à luz captam estímulos luminosos 

que atravessam a córnea e atingem a íris, que regula a quantidade de luz que chega até a 

pupila. Atrás da pupila há uma espécie de lente transparente, o cristalino, onde a imagem se 

forma invertida e o cérebro a coloca na posição correta (PINTO, 2004, p. 102). 

Apesar de nascermos anatomicamente e fisiologicamente preparados para 

enxergar, é necessário que haja estimulação. Quando nascemos, percebemos apenas a luz, 

porque a mácula, região da retina responsável pela nitidez da visão e pela visão de cores 

(BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008, p. 14), ainda não se desenvolveu completamente 

e o cérebro não dispõe de experiências de interpretação dos estímulos visuais. Nascemos com 

potencial para enxergar assim como para falar ou andar, mas não nascemos enxergando 

perfeitamente. Se o olho estiver em perfeita formação e o cérebro for devidamente estimulado 

com percepções de imagens, por volta de cinco ou sete anos de idade, a visão atingirá seu 

pleno desenvolvimento (FLORIANO, 2010, p. 15). 

O aspecto orgânico de funcionalidade do olho é importante para o 

desenvolvimento da visão, mas também o são os aspectos relacionados à experimentação 

visual a que somos expostos desde o nascimento e que nos possibilitará um desempenho 

visual eficiente. Algumas situações podem interferir nesse desenvolvimento visual levando a 

prejuízos de ordem de deficiência visual. Alterações, por exemplo, na transparência das 

estruturas oculares que serão atravessadas pela luz ou que formarão imagens fora da retina 

poderão causar deficiências visuais irreversíveis que poderiam ser evitadas se a retina e o 

cérebro tivessem sido estimulados visualmente logo após o nascimento, com móbiles e 

artefatos coloridos multiformes e de textura variada (PINTO, 2004, p. 105-110). 

Com deficiência visual ou não, para que se desenvolva a eficiência visual é 

necessária a estimulação, porque enxergar e interpretar o que se vê depende das experiências 

pessoais envolvendo os sentidos e funções de cognição. Portanto, conclui-se que é preciso 

aprender a enxergar, e esta habilidade de aprender a enxergar se constrói nas relações 

interpessoais. Por meio dessas relações é que são construídos os significados e conceitos 

acerca do que se vê e acerca do mundo ao redor (FLORIANO, 2010, p.19). 

Sabendo que as experiências têm grande significado para o desenvolvimento da 

pessoa com deficiência visual, a mediação do educador deve estar permeada por esta 
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consciência, ou seja, é relevante conhecer como aquele(a) aluno(a) com deficiência visual 

“enxerga”, de que forma sua deficiência interfere (ou não) na aprendizagem, as estratégias 

didáticas que facilitam a aprendizagem, dentre outras informações que possam ser relevantes 

na prática pedagógica. 

Durante muito tempo as pessoas com deficiências foram marginalizadas. E quem 

imaginou que um dia haveria estudantes com deficiência visual no Ensino Médio? Hoje, o 

número de alunos com deficiência visual frequentando o Ensino Médio é crescente. Quem um 

dia pensou que um deficiente visual ingressaria numa universidade? Ou que uma pessoa com 

síndrome de Down terminaria sua graduação, exerceria sua profissão, casar-se-ia e teria 

filhos? Hoje, estes exemplos são cada vez mais comuns, e este cenário só foi possível porque 

alguém acreditou no potencial dessas pessoas. É importante acreditar que as pessoas com 

deficiências têm seu potencial, e que este precisa ser explorado, assim como se explora o de 

um indivíduo dito normal. É preciso ver além da deficiência e perceber que há um ser 

humano, um aluno com uma história de vida, desejos e diferenças, como todos nós. É preciso 

acreditar no potencial intelectual de todo o alunado, com suas diferenças físicas, psicológicas, 

espirituais, financeiras, de gênero, enfim, sejam elas quais forem, e oportunizar momentos que 

levem à autonomia em casa, na escola, na igreja. 

Como educadores, nosso conhecimento, nossas percepções e nossas práticas em 

sala de aula devem oportunizar a aprendizagem dos alunos, com ou sem deficiências, da 

forma mais fácil, prazerosa e imparcial possível. 

O ensino de Biologia pode significar, dependendo do enfoque e da profundidade 

com que os assuntos são discutidos em sala de aula, um importante meio de preparação para o 

enfrentamento de desafios que surgem no cotidiano de uma sociedade. A disciplina pode 

colaborar no processo de conhecimento pessoal e desenvolvimento da autoestima, que são 

elementos que estão na base da formação de valores necessários à construção da cidadania. 

Como professora de Biologia no Ensino Médio na rede estadual, e de Ciências pela rede 

pública municipal de Fortaleza, a autora desta pesquisa teve a oportunidade de lecionar para 

jovens com deficiência visual e, em sua maioria, estudantes com baixa visão. 

Embora tenha sido restrito o espaço de tempo de convivência com estes jovens, 

ele foi suficiente para que houvesse inquietações, dúvidas e angústias. Primeiramente, por ser 

algo inteiramente novo na minha vida profissional: iniciei meu trabalho como professora em 

1998 e até então não havia recebido estudantes com nenhum tipo de necessidade educacional 

específica. Em segundo lugar, porque durante o curso de graduação, em nenhum momento, 

houve disciplina ou qualquer discussão que seja acerca de necessidades especiais. Com a 

chegada de jovens com deficiência visual, os questionamentos acerca da didática de ensino 



14 

surgiram. Como iria ensinar a um jovem cego ou com pouca visão estruturas e fenômenos da 

biologia já tão complicados para os videntes? Como lecionar uma disciplina na qual muitas 

vezes é necessário recorrer ao visual?  

São modestas, ainda, as incursões dos educadores no âmbito da educação 

inclusiva aplicada ao ensino de ciências. Os trabalhos relatados na literatura abordam o uso de 

jogos educativos construídos de diversos materiais, como madeira e gesso, como estratégia no 

ensino de ciências para estudantes com deficiência visual. Modelos biológicos tridimensionais 

foram utilizados na Universidade Federal de Minas Gerais para facilitar o aprendizado de 

educandos que apresentam deficiência visual.  

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo principal investigar a 

utilização de modelos tridimensionais como ferramenta pedagógica no ensino de biologia para 

estudantes com deficiência visual. Com o intuito de atingir o objetivo geral deste estudo, 

atendeu-se aos seguintes objetivos específicos: 

 

• identificar o(s) conteúdo(s) de biologia que os estudantes com deficiência 

visual, parcial ou total, têm maior dificuldade de assimilação; 

• desenvolver modelos tridimensionais relativos aos conteúdos de biologia de 

maior dificuldade de assimilação indicados pelos alunos estudantes com 

deficiência visual; 

• verificar se o uso dos modelos tridimensionais promove impacto positivo nos 

estudantes com deficiência visual. 

 

A presente dissertação é composta de três capítulos principais, além da 

introdução. No capítulo intitulado “Aspectos Históricos e Políticos da Pessoa com 

Deficiência”, fez-se um apanhado histórico acerca do tratamento dispensado à pessoa 

deficiente, dentre estes as do sentido da visão, desde tempos remotos, considerando relatos da 

história antiga da humanidade, até os dias atuais. A seguir, no capítulo sobre Educação 

Inclusiva no Brasil, optou-se por situar historicamente o processo da inclusão educacional no 

Brasil, abordando também o estado do Ceará. No capítulo sobre Biologia Inclusiva, o foco foi 

a explanação da importância do ensino de Biologia segundo uma abordagem de inclusão das 

pessoas estudantes com deficiência visual. Seguiram-se os capítulos contendo metodologia, 

resultados, produto educacional, conclusões e referências bibliográficas. 
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS E POLÍTICOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

“Uma civilização é julgada pelo tratamento que dispensa às minorias”. 

Mahatma Gandhi 

 

Para os jovens com deficiências sensoriais e/ou corporais, a aprendizagem e a 

cidadania estão ainda muito distantes. Os indivíduos com deficiência, vistos como “doentes” e 

incapazes, sempre estiveram em situação de desvantagem, ocupando no imaginário coletivo a 

posição de alvo da caridade popular e da assistência social, e não sujeitos de direitos sociais, 

entre os quais se inclui o direito à educação. Uma pessoa com alguma deficiência é vista 

como alguém que não se enquadra no padrão social e histórico considerado normal e acaba se 

tornando um empecilho, um peso morto, fato que leva esta pessoa à relegação, ao abandono, 

sem nenhum sentimento de culpa ou remorso por parte da sociedade (BIANCHETTI, 1998, p. 

28). 

A exclusão da pessoa com deficiência data dos primórdios da civilização humana. 

Entre os nômades, cujas necessidades básicas eram totalmente dependentes da natureza, e, 

portanto, fora do controle humano, uma pessoa que não se enquadrasse no padrão social e 

histórico considerado normal, estava fadada ao abandono, mesmo porque dada a ciclicidade 

da natureza, estes povos estavam sempre se deslocando e nestes períodos era indispensável 

que cada um cuidasse de si e ainda contribuísse com o grupo. Pinto (2004, p. 99) explica que 

“os nômades deixavam-nos para trás, não importando se morreriam de fome e sede ou se se 

tornariam repasto para animais”. 

Na sociedade grega de Esparta, cuja estética, perfeição, beleza e força corporal 

eram extremamente valorizadas, “se, ao nascer, a criança apresentasse qualquer manifestação 

que pudesse atentar contra o ideal [de beleza] prevalecente, era eliminada” (BIANCHETTI, 

1998, p.29). A respeito deste “padrão”, o mesmo autor destaca ainda a história mitológica de 

Procrusto e seus leitos de ferro. Procrusto  

 

(...) possuía dois leitos de ferro no caminho entre Mégara e Atenas e nele estendia 

todos os viajantes que conseguia aprisionar. Os leitos eram a medida, sendo que, 

com base nesses padrões preestabelecidos, os corpos dos prisioneiros que não se 

adequavam sofriam uma intervenção, isto é, ele amputava “os pés dos que 

ultrapassavam a cama pequena ou distendia violentamente as pernas dos que não 

preenchiam o comprimento do leito maior” (BIANCHETTI, 1998, p. 23,24). 
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Havia leis concedendo o direito aos pais de matarem seus filhos “anormais”, 

enfatiza também Pinto (2004,99). 

Entre os gregos atenienses percebe-se a supervalorização da mente sobre o corpo. 

A sociedade, que era dividida em livres e escravos, destinava aos primeiros a tarefa de pensar 

para comandar e aos demais caberia a missão de realizar trabalhos físicos, o serviço braçal. E, 

a partir deste ideário grego ateniense, conforme afirma Bianchetti (1998, p. 29-30),  

 

a supremacia do trabalho intelectual em relação ao manual e a divisão do homo 

sapiens e o homo faber vão ser postas e ideologicamente justificadas. (...) A divisão, 

em nível macro, da sociedade ateniense entre os livres e os escravos vai ser protótipo 

para a divisão em nível micro: à mente (os livres) cabe a parte digna, superior, 

encarregada de mandar, governar; ao corpo (o escravo) degradado, conspirador, 

empecilho da mente, cabe a missão de executar as tarefas degradadas e degradantes.  

 

Durante a Idade Média, a separação corpo e mente admitida pelos atenienses 

tomou proporções ainda maiores. 

 

Esse paradigma é assumido no âmbito da teologia (...) e passa a ser corpo/alma. O 

indivíduo que não se enquadra no padrão considerado normal, ganha o direito à vida, 

porém passa a ser estigmatizado, pois, para o moralismo cristão/católico, a diferença 

passa a ser um sinônimo de pecado (BIANCHETTI, 1998, p. 30). 

  

 

Compartilhando de informação semelhante, Pinto (2004, p. 100) lembra que “os 

hebreus acreditavam que os deficientes sofriam punição divina pelos pecados cometidos pelos 

pais” e a família maculada pelo pecado era impedida de participar dos ritos religiosos e 

terminavam por esconder seus parentes deficientes. Benevides (2011, p. 19) também relata 

tratamento parecido com as pessoas deficientes: “Nesse período, [a Idade Média] prevaleceu a 

crença de que o nascimento de pessoas com deficiências resultava de castigo divino ou de 

possessão diabólica”. 

Avaliando unicamente como acontecimentos históricos e geograficamente 

localizados, a separação entre corpo e alma, sendo aquele associado a algo degradante e esta a 

algo supremo, divino, poder-se-ia justificar o aparecimento de costumes punitivos para o 

corpo como o jejum, a abstinência e a autoflagelação, a fim de expiar pecados. Como salienta 

Bianchetti (1998, p. 32), essa associação de diferença física com pecado “deve nos auxiliar a 

compreender a segregação e estigmatização, principalmente dos milhares de pessoas que 
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foram eliminadas pela fogueira da inquisição”. Entretanto, ainda segundo ressalva do citado 

autor, a ideia não era a de queimar pessoas por pura maldade, mas purificá-las pelo fogo: “(...) 

o demônio havia se apossado do corpo da pessoa e a melhor forma de humilhá-lo, de 

impingir-lhe uma derrota era arrancar-lhe a posse”, ou seja, retirar-lhe o corpo que outrora 

dominara. 

A partir do século XVI, com a transição do feudalismo para o capitalismo, uma 

nova ordem se instala: a produção humana que antes se destinava unicamente à subsistência, 

agora permite a acumulação de bens materiais e intelectuais, com a progressiva invenção de 

aparelhos e instrumentos que possibilitaram um estudo mais aprofundado da natureza. Como 

destaca Bianchetti (1998, p. 34), “esse novo momento histórico coloca, potencialmente, as 

condições para que os homens e as mulheres passem do reino da necessidade ao reino da 

liberdade”. Neste período, o expansionismo das navegações em busca de novos continentes 

repercutiu também na Ciência, que passa a utilizar a experimentação como método de 

produção científica. Tal mudança impulsionou a invenção de instrumentos que funcionariam 

como uma extensão do corpo humano. O microscópio para observar o mundo microscópico e 

o telescópio para estudar o Universo são alguns exemplos das invenções deste período. 

Economicamente, o momento também era de mudanças: o modo de produção 

artesanal, vigente até século XVI e no qual o ritmo de fabricação dependia das necessidades 

de consumo e dos limites do corpo humano (portanto, pessoas deficientes estavam excluídas 

do processo fabril), foi substituído pela forma manufatureira e de maquinofatura, 

caracterizada pela confecção em série e cujo ritmo de produção é controlado pela máquina. 

Com a Revolução Francesa e a introdução das máquinas no mercado, a 

observação e análise do corpo humano, a nível celular e sistêmico, permitiu analogias entre 

partes do corpo humano e alguns instrumentos conhecidos: o rim é um filtro, o coração é uma 

bomba, o pulmão é um fole, o cérebro é um computador. Assim, “se o corpo é uma máquina, 

a excepcionalidade ou qualquer diferença, nada mais é do que a disfunção de alguma peça 

dessa máquina” (BIANCHETTI, 1998, p. 36). Neste sentido, a criação de instrumentos que 

seriam extensões do corpo humano, como a cadeira de rodas, a bengala, a muleta, as próteses, 

foram fundamentais à integração do deficiente à sociedade (PINTO, 2004, p. 101), entretanto 

como estas conquistas continuam associadas à lógica do capital (todos produzem para poucos 

usufruírem) nem todos têm acesso a estes utensílios por questões financeiras.  

Não ser produtivo agora era o grande dilema. A produção em série e a divisão de 

trabalho tornaram possível que também as pessoas com deficiências fizessem parte do 

mercado de trabalho. Henry Ford em sua biografia (TOFFLER, 1980, p. 62) citada por 

Bianchetti (1998, p. 38-39), afirma que das 7882 operações necessárias para montar um carro, 



18 

modelo T, em 1908, “670 tarefas podiam ser preenchidas por homens sem pernas, 2637 por 

homens com uma perna só, duas por homens sem braços, 715 por homens com um braço só e 

10 por homens cegos”. 

A respeito desse período, Laraia (2009, p. 29) destaca que 

 

a partir da Revolução Industrial, as guerras, epidemias e anomalias genéticas 

deixaram de ser as únicas causas motivadoras das deficiências. O trabalho em 

condições precárias, o excesso das jornadas de trabalho, as atividades em locais 

insalubres, a alimentação precária e as condições inadequadas para o trabalho 

passaram a ocasionar acidentes mutiladores e doenças profissionais.  

 

Complementando acerca deste mesmo período, cita-se Benevides (2011, p. 23): 

 

A estimativa é de que mais de 275 mil pessoas com deficiência tenham sido 

executadas nos campos de concentração. Outras 400 mil pessoas – suspeitas de 

apresentarem tendências hereditárias para cegueira, surdez ou deficiência mental – 

foram esterilizadas. O desfecho da guerra, quando Hiroshima e Nagasaki foram 

bombardeadas pelos EUA, dizimou milhares de pessoas e as que sobreviveram 

apresentaram graves seqüelas, necessitando de tratamento médico e reabilitação.  

 

A lógica de mercado vigente era a de que todos produzem, mas só alguns têm 

condições financeiras para se apropriarem dos bens produzidos. E na educação não foi muito 

diferente. O povo poderia ser educado, mas moderadamente, mesmo porque para operar as 

máquinas não necessitariam de grandes conhecimentos. 

O discurso de liberdade e igualdade de direitos a todos defendido pela classe 

burguesa em ascensão disseminou a crença de que é possível tornar-se rico ainda que se tenha 

nascido pobre. E a escola que primeiramente foi apontada como o ambiente ideal para esta 

transição, depois, tornou-se, segundo Bianchetti (1998, p. 42), palco de disputas e exclusão 

entre as diferentes classes sociais nela existentes. 

Surge então neste cenário, conforme cita Bianchetti (1998, p. 43,44), o estudo das 

especificidades: Fénelon (1651-1715), que se dedicou à educação de moças; Rousseau (1712-

1778), que defendia a infância e o direito das crianças de serem tratadas e cuidadas como 

crianças e não miniaturas de adultos; Pestalozzi (1746-1827), que se dedicou à educação de 

crianças pobres, abandonadas, excluídas da sociedade e da escola; Froebel (1782-1852), 

considerado o mentor dos jardins de infância. 

No século XX, tem-se Piaget (1896-1980), Vygotsky (1896-1934) e Bruner 

dedicando-se às questões da aprendizagem e de como esta acontece ou pode ser estimulada; 
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também Freinet (1896-1966) e Paulo Freire (1921-1997) lutando pela educação sindical e no 

meio rural, o primeiro com crianças e, este último, com jovens e adultos. (Bianchetti, 1998, 

44) 

Laraia (2009, p. 75) esclarece que findada a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), período em que houve significativo aumento de estudantes com deficiência visual, 

auditivos e motores, devido às atrocidades dos nazistas
1
, “o problema das minorias deixou de 

ser apenas analisado sob o aspecto político e passou a ser visto pelo prisma humanitário, mais 

amplo, sem a limitação territorial”. 

Quanto à educação daqueles taxados de anormais
2
, os cegos, surdos, loucos, 

paralíticos, demorou bem mais tempo para ser foco de estudos, principalmente porque o 

assunto era uma questão médica. E, entre os médicos que se dedicaram ao estudo dos 

deficientes, como por exemplo, Esquirol (1772-1840), Pinel (1745-1826), Fodéré (1764-1835) 

e Morel (1809-1837), a ideia era a de que com estas pessoas nada poderia ser feito, devendo 

ser separadas do convívio social, visto que representavam perigo aos demais. 

Bueno (1993, p. 58) explica que 

 

a maior parte dos escritos que, de alguma forma, se dedica à história da educação 

especial, considera o século XVI como a época em que se iniciou a educação dos 

deficientes, através da educação da criança surda. Antes disso, segundo esses 

autores, os deficientes eram encaminhados aos asilos, onde permaneciam segregados 

e sem atenção ou, então, viviam como mendigos, sobrevivendo às custas da caridade 

pública.  

 

Ainda segundo Bueno (1993, p. 59), “na Espanha a quase totalidade das crianças 

surdas educadas por preceptores pertencia à nobreza, já na Inglaterra e na Holanda, esse 

atendimento se estendia a negociantes abastados que já possuíam um certo poder, (...).” 

Bueno (1993, p. 59) enfatiza ainda que 

 

enquanto que para as crianças ouvintes, a educação se constituía no ensino da 

leitura, da gramática, da matemática e das artes liberais, a educação de seus irmãos 

surdos se confinava basicamente a técnicas de desmutização ou de substituição da 

fala por gestos (...).  

                                            
1
 Conforme explica Laraia (2009, p. 29), no julgamento de nazistas em Nuremberg foram relatadas as formas de 

eliminação de pessoas com deficiência física e mental, inclusive de crianças, nos campos de concentração e 

também em experimentos médicos. 

2
 Os termos ‘anormais, cegos, surdos, loucos’ eram os termos utilizados na época referindo-se às pessoas com 

deficiências sensoriais e/ou corporais. 
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E é neste meio profundamente marcado pela exclusão que se iniciam os primeiros 

estudos sobre as pessoas com deficiência. Jean Itard (1774-1838), Séguin (1812-1880) e, mais 

recentemente, Maria Montessori (1870-1952), são exemplos de pesquisadores que dedicaram 

seu tempo ao estudo das deficiências e sobre os quais se tece breve histórico. Para esses 

estudiosos, as condições físicas e/ou mentais das pessoas que fogem ao padrão de 

normalidade imposto pela sociedade não podem ser impeditivas de lograr êxito na vida 

pessoal e profissional. 

 

2.1.Pensadores da educação especial 

2.1.1 Jean Marc Gaspard Itard 

  

Jean Itard (figura 1) nasceu em Provençal de Oraison, no sul da França, em 1774, 

e faleceu em 1838 em Paris. Em 1789, como médico da Instituição Imperial para surdos e 

mudos, passou a focar seu trabalho nos órgãos do ouvido e suas doenças. 

  

Figura 1. Jean Itard. FONTE: Google Imagens. 

Foi discípulo do médico Phillipe Pinel, seguiu os pensamentos do filósofo 

Condillac, para quem as sensações eram a base para o conhecimento humano e reconhecia a 

experiência externa como única fonte de conhecimento. Assim, para que o surdo tivesse 

acesso ao conhecimento, deveria ser diminuída a surdez. 

É considerado o pai da Educação Especial, destacando-se na área devido a seus 

relatórios sobre sua experiência pedagógica na tentativa de educar uma “criança selvagem”, 

conhecida como Vitor de Aveyron e que fora encontrada nua nas florestas da França, 
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destacando-se na Educação Especial e lhe rendendo sua obra mais importante e conhecida: O 

Garoto selvagem de Aveyron” (MAZZEI E SAMPAIO, 2007).  

Entre os séculos XVIII e XIX, nas florestas do sul da França, foi localizado um 

garoto (figura 2) aparentando ter entre doze e quinze anos com hábitos selvagens: estava nu, 

mudo, emitia grunhidos e sons estranhos, apenas, aparentemente surdo, indiferente a ruídos, 

questionamentos, afeto e mesmo maus tratos das pessoas. Cheirava o que pegava, deslocava-

se aos galopes, por vezes de quatro, alimentava-se de raízes, nozes e castanhas, tendo sido 

observado por camponeses locais antes de ser efetivamente pego, aproximadamente um ano 

depois de ter sido visto pela primeira vez. Foi pego, vestido, alimentado e abrigado, mas fugiu 

uma semana depois. 

 

 

 

Figura 2. O garoto selvagem de Aveyron. FONTE: Google imagens.  

 

 Em janeiro de 1800 entrou espontaneamente na casa de um morador local a fim 

de se proteger do frio excessivo. Tal fato repercutiu de forma tal que despertou atenção das 

autoridades que passaram a discutir acerca de quem cuidaria do garoto. Um filme francês de 

nome O Garoto Selvagem (1970), dirigido por François Truffant, foi feito baseado no livro de 

Jean Itard, o qual relata sua tentativa de educar o garoto. 

Inicialmente, o garoto permaneceu por um mês numa instituição para doentes 

mentais e indigentes sem maiores cuidados ou atenção. Depois fora transferido para a escola 

central de Rodez, onde o professor de História Natural, Bonnaterre, o examina e com quem 

segue para Paris em agosto de 1800 até o Instituto de surdo-mudo para ser examinado desta 

vez por uma equipe de estudiosos, dentre eles o médico Phillipe Pinel, que escreveu um 
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relatório a respeito do garoto e que acabou por interessar a Itard. Neste relatório, Pinel conclui 

que o menino teria sido abandonado por ser idiota e não ter condições de ser reintegrado à 

sociedade. Jean Itard, que fora aluno de Pinel, leu o relatório e passou a trabalhar no Instituto 

de surdos-mudos a partir de então, a fim de dedicar-se ao caso. 

Primeiramente, o garoto selvagem ficou a vagar pelos jardins durante o dia, e à 

noite era recolhido a um quarto. O diretor do Instituto tentou ensinar-lhe a língua de sinais, 

mas não obteve êxito. Mesmo assim, Itard acreditava que o menino agia de modo selvagem 

por que fora privado do convívio social. Itard e uma governanta, Madame Guérin, assumem a 

educação moral e intelectual do garoto passando a morar juntos no Instituto. Dentre os 

motivos de Itard em dedicar-se à educação do menino, estava a oportunidade de aprender e 

projetar-se como médico e seu compromisso ético, o que lhe rendeu o apoio financeiro do 

Governo francês em mantê-lo no Instituto de surdos-mudos por dez anos, ao final dos quais 

estacionaram os progressos na educação de Vitor, o que desanimou Itard. 

Por fim, Vitor ficou aos cuidados apenas de Madame Guérin e não mais no 

Instituto, mas em residência mantida pelo Instituto e nas suas proximidades. Vitor faleceu no 

início de 1828 com cerca de quarenta anos e Itard passou então a dedicar-se à educação de 

surdos. 

Nessa área, realizou grandes feitos que lhe renderam o título de criador da 

Otorrinolaringologia, e deixou muitos trabalhos importantes como o Tratado das Doenças do 

Ouvido e Audição. Escreveu sobre o mutismo e a gagueira. Inventou o cateter de Eustáquio e 

seu nome está associado a melhorias de instrumentos e técnicas cirúrgicas. Foi editor de 

jornais e revistas médicas como o Jornal Universal das Ciências Médicas em 1816 e da 

Revista Médica em 1822. 

A fim de descobrir possíveis causas da surdez, Itard  

 

dissecou cadáveres de surdos, aplicou cargas elétricas nos ouvidos dos surdos, usou 

sanguessugas para provocar sangramentos, furou as membranas timpânicas de 

alunos, fraturou o crânio de outros e infeccionou pontos atrás da orelha de surdos 

(MAZZEI E SAMPAIO, 2007). 

 

Também fez os primeiros estudos sobre a Síndrome de Tourette, identificando os 

sintomas da síndrome na marquesa de Dampierre. 

Seus estudos foram de grande importância em diversas áreas, dentre as quais se 

podem citar: 
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Relação entre hereditário e o adquirido, a aquisição da linguagem oral e 

aprendizagem da escrita, diferentes concepções de sujeito e de linguagem, a relação 

entre natureza e cultura/civilização e quesitos da esfera educacional tais como 

objetivos e métodos, material pedagógico e relação professor-aluno (MAZZEI E 

SAMPAIO, 2007). 

 

Considerado o patriarca da Educação Especial, Itard influenciou o trabalho de seu 

pupilo, Dr. Edouard Séguin, que por sua vez influenciou sua aluna e também médica Maria 

Montessori. 

 

2.1.2 Édouard Séguin 

 

Na figura 3 vê-se Séguin, nascido em janeiro de 1812, em Clamecy, Nievre 

(França), e falecido em outubro de 1880. Foi médico e pedagogo, sendo lembrado na França e 

Estados Unidos da América por seus trabalhos com crianças com deficiência cognitiva. 

Estudou em d’Auxerre, o Colégio e o Lycée Saint-Louis em Paris, desde 1837; estudou e 

trabalhou com Jean Itard, que o persuadiu a dedicar-se a estudar as causas e a formação de 

pessoas com deficiências mentais.  

 

FIGURA 3. Edouard Séguin. FONTE: Google imagens. 

 

Por volta de 1840, Séguin estabeleceu a primeira escola privada em Paris para 

pessoas com deficiências mentais e em 1848 emigrou para Estados Unidos da América para 

trabalhar como médico em Ohio. Mais tarde mudou-se para Nova Iorque e a partir de 1863 

dedicou-se a melhorar as condições de crianças com deficiências mentais num asilo em 
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Randall. Nos EUA fundou escolas para pessoas com deficiências mentais em várias cidades. 

Em 1866 publicou “Deficiência mental e seu tratamento pelo método fisiológico”, no qual 

destaca a importância de desenvolver autoconfiança e independência nas pessoas com 

deficiências mentais, dando-lhes uma combinação de tarefas físicas e intelectuais. 

Foi chamado de “o apóstolo para deficientes mentais” pelo Papa Pio IX; trabalhou 

como diretor na escola para pessoas com deficiências mentais no asilo Salpêtriere, 

melhorando o método de Itard de educação sensorial. Estudando os trabalhos de Itard, Séguin 

viu os benefícios do método fisiológico no tratamento de retardo mental. Séguin acreditava 

que a deficiência mental era causada por fraqueza do sistema nervoso e poderia ser curada 

através de exercícios motores e treinamento sensorial. Desenvolvendo músculos e sentidos, 

Séguin acreditava que o aluno – independente do nível de retardo mental – obteria mais 

controle sobre seu sistema nervoso central, permitindo controle sobre suas vontades. 

 

 

2.1.3 Maria Tecla Artemisia Montessori 

 

Maria Montessori (figura 4) nasceu em março de 1870, em Chiaravelle, na Itália, 

e faleceu em 1952 em Noordwjek, na Holanda. Seu pai, Alessandro Montessori, era oficial do 

Ministério das Finanças, trabalhando na época numa fábrica de tabaco estatal. Sua mãe, 

Renilde Stoppari, era bem educada para a época e provavelmente parente do geólogo italiano 

Antonio Stoppari. 

 

 

FIGURA 4. Maria Montessori. FONTE: Google imagens. 
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Desde muito cedo Montessori manifestou interesse pelas matérias científicas, 

principalmente matemática e biologia, resultando em conflito com seus pais, que desejavam 

que ela seguisse a carreira de professora. Indo contra as expectativas familiares, inscreveu-se 

na Faculdade de Medicina da Universidade de Roma, escolha que a levou a ser, em 1896, a 

primeira mulher a formar-se em medicina na Itália. Na época, seus interesses médicos eram 

pelas doenças do sistema nervoso, chegando a trabalhar em clínicas de psiquiatria. 

Após formar-se, iniciou trabalho com crianças com necessidades especiais na 

clínica da universidade, vindo depois a dedicar-se a experimentar em crianças sem 

deficiências os procedimentos usados na educação dos que tinham algum tipo de deficiência. 

Na figura 5 tem-se a Casa de Bambini, espaço criado por Montessori para recolher 

crianças de rua. Responsável também pelo método de Montessori de aprendizagem, composto 

por material de apoio em que a própria criança faz as conexões corretas. 

 

FIGURA 5. Casa de Bambini. FONTE: Google imagens. 

 

Muito religiosa, Maria Montessori, passou a dedicar-se a crianças com 

desequilíbrios mentais, o que acabou levando-a aos trabalhos de Itard sobre “o selvagem de 

Aveyron”. Sua dedicação à educação de crianças com problemas mentais não se limitou às 

crianças; também os candidatos a professores faziam parte de seu foco no sentido de orientá-

los para que se empenhassem plenamente à profissão, dada a nobreza de zelar pela educação 

de pessoas tão desvalorizadas e tão desprovidas de carinho e atenção, muitas vezes até da 

família, abandonadas nos hospícios e asilos da época. Para Montessori, a atividade de 

professor (a) requer espírito de sacrifício, íntimo entusiasmo e otimismo; não é um jogo 

unilateral, pois o professor (a) também aprende no contato com seu aluno (a), ainda que seja 

anormal (RODRIGUES, 1991). 
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Na figura 6 a seguir, pode - se ver Montessori exercendo a função de professora 

tão prazerosamente. 

 

FIGURA 6. Montessori em sala de aula. FONTE: Google imagens. 

 

Durante suas viagens a Paris e Londres pode aperfeiçoar seu método de ensino: 

“mandara fabricar o material de Séguin e aperfeiçoara-o, pusera de lado o que reconhecia 

insuficiente, criara ela própria material novo” e, como resultado de seu esforço físico e 

intelectual, quando seus alunos eram “submetidos a exames nas escolas públicas prestavam 

provas tão boas como as dos alunos normais”.(RODRIGUES, 1991) 

Segundo Montessori, a explicação para tal resultado era o fato de que “as escolas 

de normais estavam mal organizadas, a de que os métodos eram péssimos e sacrificavam 

todas as possibilidades que a natureza generosamente tinha distribuído à maior parte das 

crianças” (RODRIGUES, 1991). Ainda de acordo com ela, “mais importante do que educar 

anormais era libertar os milhões de espíritos que implacavelmente as máquinas escolares 

diminuíam ou esmagavam” (RODRIGUES, 1991). 

Maria Montessori estudou psicologia experimental e pedagogia, mas quando 

tentou fundar uma escola a fim de aplicar seus métodos com alunos e professores, a 

burocracia e o despreparo dos profissionais embarreiraram seu sonho, que ficou adormecido 

até que surgiu uma oportunidade: uma empresa italiana que construía prédios para pessoas 

pobres pediu-lhe a solução para problemas com crianças deixadas em casa pelos pais que 

saíam para trabalhar e faziam enorme barulho e depredavam o prédio construído pela 

empresa. 

Montessori viu nessa proposta a oportunidade para aplicar seu método sem 

exigências, com conteúdos e avaliações e intervenções dos pais das crianças. A primeira 

escola “Casa de Bambini” atendia crianças entre três e sete anos e começou a funcionar em 
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janeiro de 1907 com algumas exigências, como: os pais deveriam mandar seus filhos nos 

horários indicados pela escola, banhadas e com roupas limpas; os pais deveriam fornecer à 

escola informações a respeito do comportamento da criança em casa e deveriam seguir as 

orientações da escola. Em abril do mesmo ano a mesma empresa resolveu fundar outra casa, 

visto que os resultados da primeira Casa de Bambini superaram expectativas. A partir de 

então o método Montessori pouco a pouco ficou conhecido, chegando a escolas fora da Itália. 

Suíça, Argentina, EUA, França e Inglaterra são alguns países que passaram a adotar seu 

método. 

Todo seu esforço rendeu-lhe em 1911 a publicação do livro Pedagogia Científica, 

no qual explica os princípios e didática do seu método e que posteriormente foi utilizado pelos 

professores das escolas primárias da Itália. 

O método Montessori consiste em harmonizar a interação de forças corporais e 

espirituais, corpo, inteligência e vontade. Os princípios fundamentais do sistema são: a 

atividade, a individualidade e a liberdade. Enfatizando os aspectos biológicos, visto que 

considera que a vida é desenvolvimento, o método Montessori propõe como função da 

educação favorecer esse desenvolvimento. Os estímulos externos formariam o espírito da 

criança, precisando, portanto, serem determinadas. Assim, como se pode observar na figura 7, 

na sala de aula, a criança era livre para agir sobre os objetos, sujeitos à sua ação, mas estes já 

estavam preestabelecidos, como os conjuntos de jogos e outros materiais que desenvolveu. 

 

 

 

FIGURA 7. Montessori observando criança desenvolvendo atividade. FONTE: Google imagens 

 



28 

A pedagogia de Montessori insere-se no movimento das Escolas Novas, opondo-

se aos métodos tradicionais que não respeitam as necessidades e os mecanismos evolutivos do 

desenvolvimento da criança. Ocupa um papel de destaque neste movimento pelas novas 

técnicas, principalmente nas séries iniciais de jardim de infância (hoje Infantil I a III) e do 

ensino formal (atualmente, o fundamental I), já que seu método tende a estimular na criança 

uma curiosidade espontânea. 

Após publicação de vários trabalhos, inclusive nos últimos anos de vida, Maria 

Montessori chegou a participar de pesquisas pela UNESCO e também fundou o Centro de 

Estudos Pedagógicos na Universidade para Estrangeiros de Perusa. Montessori faleceu em 

1952, aos 82 anos, em Noordwjek, na Holanda. 

Leitão (2008, p.59) destaca ainda, a respeito deste período, final do século XVIII e 

início do século XIX, que na Europa a educação das pessoas com deficiências foi 

desenvolvida, primeiramente, por médicos, o que resultou, segundo a mesma autora, 

(LEITÃO, 2008, p.69), “na supremacia da visão médico-terapêutica em detrimento da 

abordagem pedagógica nas ações educativas destinadas aos deficientes”. 

Independente da atividade profissional desempenhada pelos primeiros estudiosos 

das pessoas com deficiências físicas, sensoriais e/ou cognitivas, esse início foi 

importantíssimo para desmistificação das idéias prevalecentes naquela época. Desde então 

tem se travado uma luta a fim de incluir estas pessoas no convívio social e até mesmo 

familiar, já que muitas vezes eram mantidas em quartos nos fundos de suas residências, 

afastadas dos demais parentes. Sucesso maior ainda foi conseguir incluir as pessoas com 

deficiências também nas escolas, não apenas por possibilitar o letramento destas pessoas, mas 

principalmente pela interação social proporcionada pelo convívio escolar. 

A escola sendo um lugar de formação da cidadania deve preparar crianças, 

jovens e adultos sem as barreiras de separação de classes, raças, gêneros, nem de pessoas com 

deficiência. Haguete (2007, 79) lembra que “a escolarização é revolucionária em si; ela 

produz pessoas que entendem o que se passa, têm iniciativas e lutam por seus direitos”. A 

construção de uma sociedade inclusiva é processo fundamental para o desenvolvimento e a 

manutenção de um Estado democrático que garanta a todos o acesso permanente aos espaços 

comuns da vida. A escola pode, então, contribuir com as mudanças estruturais necessárias à 

construção desta sociedade tão almejada, orientada por relações pacíficas e respeitosas no 

acolhimento à diversidade humana. 

No que se refere à educação de pessoas com deficiência visual, Santos (2009) cita 

que os primeiros passos foram dados por Girolínia Cardono, um médico italiano, Peter 

Pontamus Fleming e o padre Lara Terzi. Segundo Floriano (2010, 7-8) e Santos (2009), em 
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1784 foi criada em Paris a primeira escola para cegos, o Instituto de Jovens Cegos, por 

Valentin Hauy, no qual se punham em prática as técnicas de Cardono de leitura por meio do 

tato, um sistema com letras em caracteres comuns em alto relevo, desenvolvido por ele, um 

pouco mais simples que o sistema Braille. A invenção do sistema braille ocorreu em 1825 por 

Louis Braille e representa um marco no atendimento educacional às pessoas cegas, por tê-los 

possibilitado à leitura e escrita. 

Historicamente, a escola no Brasil surgiu num cenário econômico, social e 

político de exclusão, visto que se destinava a grupos/classes restritas. No entanto, conceitos 

imperativos, atualmente, como os de cidadania e direitos humanos, aparecem sinalizando para 

outro ideário de educação fundamentado no reconhecimento e aceitação das diferenças, não 

devendo existir distinções dos estudantes em razão de características físicas, intelectuais, 

sociais, entre outras. 

Obviamente que mudanças no sentido de as escolas tornarem-se inclusivas não 

serão fáceis, nem imediatas, mesmo porque é necessária a participação de outros setores da 

sociedade além da escola. Todavia, no âmbito escolar, Ropoli (2010) destaca que tais 

mudanças passam pela “atualização e desenvolvimento de novos conceitos, redefinição e 

aplicação de alternativas e práticas pedagógicas e educacionais compatíveis com a inclusão”. 

A utilização de práticas pedagógicas inclusivas pelos professores implica também 

em disponibilidade de recursos didáticos nas escolas, o que na pública é deficitário. Faltam 

muitos recursos na escola pública brasileira, incluindo recursos didáticos. Atualmente, nas 

escolas de ensino médio do Ceará, os principais recursos didáticos existentes são: o livro 

didático, lousa e pincel. Algumas contam com retroprojetor e data show, entretanto é um 

aparelho para a escola toda, o que restringe seu uso. Requisitar recurso didático adaptado para 

estudantes com deficiência visual é praticamente inviável. Dessa forma, idealizou-se a criação 

dos modelos tridimensionais propostos nesta dissertação para serem utilizados durante aulas 

de biologia. 

 

 

2.2Alguns esclarecimentos importantes 

 

A proposta central desta pesquisa dissertativa apresenta, basicamente, três 

conceitos norteadores, o de educação especial, o de educação inclusiva e o de deficiência 

visual, aos quais se faz necessário e conveniente esclarecer. A respeito deste último termo, no 

Brasil, o Decreto nº5296 de 2 de dezembro de 2004 traz uma definição de deficiência visual 

baseada na acuidade visual, que é o grau de aptidão do olho para identificar detalhes 
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espaciais, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objetos 

(Brasil/Ministério da Saúde, 2008, 17), em conformidade com a tabela de Snellen
3
 , mostrada 

na tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Tabela de Snellen. FONTE: Google imagens. 

 

 

A deficiência visual compreende a perda total (cegueira) ou parcial (visão 

subnormal ou baixa visão) da visão, podendo ser congênita (desde o nascimento por má 

formação ou doença
4
) ou adquirida e de acordo com o disposto no referido Decreto no quadro 

clínico de cegueira. A acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica e na baixa visão, a acuidade visual fica entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica (Decreto nº5296 de 2/12/2004, cap. II, art.5º, parágrafo 1º, 

inciso I, alínea c). 

Embora Floriano (2010,13-14) considere a existência de uma definição médica e 

outra educacional para estes termos, ela destaca a importância de evidenciar “o desempenho 

visual da pessoa mais como um processo funcional do que como uma simples expressão 

                                            
3
 A tabela de Snellen é um diagrama de pré-diagnóstico da acuidade visual de uma pessoa fornecendo indícios se 

uma ela deve ou não buscar um oftalmologista. Foi criada em 1862 pelo oftalmologista holandês Herman 

Snellen (1834-1908) e recebe outros nomes como, optótico de Snellen ou escala optométrica de Snellen. Existem 

diagramas com letras, com figuras e apenas com a letra “E” com variações de rotação. FONTE: 

http://pt.wikipedia.org. 

4
 Conforme se encontra no sítio da Fundação Dorina Nowill (<www.fundacaodorina.org.br) e também citadas 

por Jorge (2010, p.1) e Floriano (2010, p.16-17), as principais causas de cegueira congênita decorrente de 

doenças são: toxoplasmose ocular, glaucoma, sífilis, meningite e rubéola materna. 
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numérica da acuidade visual”. Desse modo, outras definições de caráter menos clínico podem 

ser citadas: 

 

• Cegueira: refere-se à perda total da visão na qual se desenvolvem outras 

habilidades de substituição da visão; baixa visão: refere-se a níveis menores de 

perda de visão, podendo ser auxiliado por aparelhos e dispositivos de reforço da 

visão (Reis et. al., 2010, 118-119). 

• Cegueira: representa perda total da visão ou pouquíssima capacidade de 

enxergar, sendo necessário à leitura e à escrita o sistema Braille
5
; baixa visão: 

representa danos no funcionamento da visão, após correção ou tratamento, sendo 

possível a leitura de textos ampliados ou por meio de recursos ópticos (Fundação 

Dorina Nowill para cegos
6
, <http://www. fundacaodorina.org.br>). 

 

No que concerne à educação inclusiva, pode-se mencionar os esclarecimentos 

existentes na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008, p.5):  

 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade formal ao contextualizar 

as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 

 

Figueiredo (2010, p.65-66) também traz depoimentos esclarecedores acerca da 

educação inclusiva, ao afirmar que “a inclusão se traduz pela capacidade da escola em dar 

respostas eficazes à diferença de aprendizagem dos alunos, considerando o desenvolvimento 

dos mesmos como prioritário”. 

Entende-se, a partir destas colocações, que é papel da escola na perspectiva 

inclusiva atender indistintamente todos os alunos, devendo para isso buscar os meios 

adequados de acesso ao conhecimento e permanência na escola. 

                                            
5
 Braille é o sistema de leitura para cegos que consiste num arranjo de duas colunas de três pontos em relevo. O 

sistema recebeu o nome do seu criador Louis Braille (1809-1852) que ficou cego aos três anos ao brincar com as 

ferramentas de trabalho do seu pai, após processo infeccioso. FONTE: <http: //pt. wikipédia.org>. 

6
 Instituição filantrópica de apoio ao deficiente visual criada em 1946 em São Paulo, pela professora Dorina de 

Gouvêa Nowill (1919-2010) com o objetivo de produzir e distribuir gratuitamente livros em braille. 
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O outro termo norteador desta dissertação, educação especial, também pode ser 

analisado a partir das explicações fornecidas na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p.16), quando se define: 

 

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza 

os serviços e recursos pedagógicos próprios desse atendimento e orienta os alunos e 

seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. 

 

A educação especial deve atuar de forma articulada com o ensino regular, 

orientando professores e alunos quanto aos aspectos pedagógicos necessários à superação da 

exclusão de seu público-alvo
7
 dentro e fora da escola. Assim, na perspectiva da educação 

inclusiva, cabe à escola regular suprir o ensino de todos os seus estudantes sem distinção e à 

educação especial fornecer os serviços de que possam necessitar seu público-alvo, tais como 

instrutor de uso do sistema braile, do soroban
8
, de orientação e mobilidade para pessoas com 

deficiência visual. 

Oportunamente, se encerra a sessão com as reflexões de Benevides (2011, 29): “A 

existência da pessoa com deficiência faz parte da diversidade humana e deve haver respeito e 

valorização da diferença, visto que a diferença entre as pessoas é um princípio básico” e 

Carvalho (1993, 98): “A principal preocupação deve ser a felicidade do homem, obtida pelo 

equilíbrio entre os interesses individuais e as regras de vida, nos grupos sociais”. 

Na sessão seguinte fez-se um apanhado histórico acerca destas dificuldades no 

processo de inclusão no Brasil. Preconceito, falta de conhecimento acerca das deficiências, 

falta de apoio dos Governos, carência de recursos humanos, financeiros e didáticos nas 

escolas e instituições de acolhimento às pessoas com deficiências foram alguns percalços a 

serem superados ao longo desses vários anos de luta pelos direitos de cidadãos para os que 

têm deficiência física, sensorial e/ou cognitiva. 

 

 

 

                                            
7
 Define-se como público-alvo da educação especial os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. São considerados alunos com deficiência os que apresentam 

impedimentos em longo prazo, de caráter físico, mental sensorial ou intelectual e que possam limitar sua atuação 

na escola e na sociedade. (BRASIL, 2008, p.15) 

8
 Soroban ou ábaco japonês é um instrumento de cálculo contendo cinco contas ou “pedrinhas” em cada ordem 

numérica. FONTE: <www.sorobanbrasil.com.br> 
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3. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL 

 

“Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza, temos o direito a sermos 

diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. 

(Boaventura de Souza Santos) 

 

A história de abandono e exclusão aos deficientes, já relatada anteriormente, 

referendada a nômades, atenienses e espartanos se repetiu no Brasil. De acordo com Pinto 

(2004, p. 101), os nativos brasileiros sacrificavam seus descendentes nascidos com 

deficiências sensoriais. Da época do Império os relatos de Garcia (2011) revelam que muitos 

negros escravizados adquiriram algum tipo de deficiência devido a maus tratos, além das 

péssimas condições nos navios que os transportavam, e que a quantidade de negros 

deficientes provavelmente não foi maior nesta época porque representaria uma baixa na mão 

de obra. Ainda segundo este autor,  

 

documentos oficiais da época não deixam dúvidas quanto à violência e crueldade dos 

castigos físicos aplicados tanto nos engenhos de açúcar como nas primeiras fazendas 

de café. O rei Dom João V, por exemplo, em alvará de 3 de março de 1741, define 

expressamente a amputação de membros como castigo aos negros fugitivos que 

fossem capturados (GARCIA, 2011). 

 

No Brasil, como reflexo dos primeiros estudos feitos por médicos, sobre 

deficiência, realizados na Europa, também teve na classe médica a base das pesquisas iniciais 

neste campo, além de profissionais como psicólogos e juristas. Porém como recorda Leitão 

(2008, p. 62) “impregnados da visão organicista e fatalista do problema, tornando o horizonte 

dos considerados deficientes, quase inatingível”. Ainda conforme esta autora, “a compreensão 

que se tinha do deficiente era a de um ser doente, inválido, com danos irreversíveis, cujo 

potencial de desenvolvimento se achava absolutamente comprometido”. (LEITÃO, 2008, 75) 

Leitão (2008, p. 66) afirma também que 

 

em defesa dos normais da escola, a elite brasileira, representada pelos profissionais 

médicos, propunha a criação de escolas especiais ou de asilos-escolas para aqueles 

considerados anormais ou retardatários, num claro movimento de segregação, do 

qual eram excluídos os cegos, surdos-mudos, defeituosos, degenerados e os 

retardados intelectuais. 
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Glat e Fernandes (2005, p. 36-37) explicam que no que tange os primórdios da 

educação escolar no nosso país, principalmente aquela direcionada aos deficientes intelectuais 

e/ou com sérias limitações sensoriais, resumia-se a um “interminável processo de ‘prontidão 

para a alfabetização’, sem maiores perspectivas já que não havia expectativas quanto à 

capacidade desses indivíduos desenvolverem-se academicamente e ingressarem na cultura 

formal”. Corroborando com as afirmativas anteriores, cita-se Leitão (2008, p. 74) afirmando 

que no período compreendido entre as décadas de 1920 e 1930, no Brasil, “os próprios 

intelectuais envolvidos com a educação não incluem em seus projetos de escolarização os 

portadores de deficiência.” “Aos deficientes era reservado o treinamento de habilidades para 

realização de tarefas simples”, declara Leitão (2008, p.79). Reflexo de uma visão médico – 

psicológica aplicada à educação, estes eram categorizados como pacientes/doentes e não 

como alunos, muito menos como cidadãos. 

Mesmo assim, aos poucos, vão surgindo no Brasil as primeiras instituições 

voltadas para o atendimento das pessoas cegas, surdas, com dificuldades intelectuais, 

dificuldades motoras e demais deficiências. 

O atendimento das pessoas com deficiência no Brasil data da época do Império 

(PINTO, 2004, 101; BRASIL/MEC/SEESP, 2008, 6; SANTOS, 2009; FLORIANO, 2010,8). 

Em 1854, segundo relatam Pinto e Floriano, foi criado no Rio de Janeiro, o Instituto dos 

Meninos Cegos pelo Decreto nº428 por sugestão do médico do Imperador, o Sr. Xavier 

Sigaud, tendo por modelo o Instituto de Jovens Cegos de Paris. 

De acordo com as referidas autoras, este médico que tinha uma filha cega se 

influenciara pelo livro de José Álvares de Azevedo (que também era cego) no qual expunha 

sua vivência no Instituto de Jovens Cegos de Paris. Desejoso de fundar no Brasil uma 

instituição semelhante levou a ideia a D. Pedro II que a acatou criando o atual Instituto 

Benjamin Constant. Segundo Santos (2009), o Instituto foi a primeira escola na América e a 

única Instituição Federal de ensino para estudantes com deficiência visual no Brasil. Também 

de acordo com a citada autora, atualmente, o Instituto Benjamin Constant “além de ter criado 

a primeira Imprensa Braille do país (1926), tem-se dedicado à capacitação de recursos 

humanos, à publicação científica e à inserção de pessoas estudantes com deficiência visual no 

mercado de trabalho”. 

Conforme destaca Santos (2009), a partir de 1926, inspirado no modelo do 

Instituto Benjamin Constant, outras escolas para cegos foram criadas pelo Brasil afora: em 

1926, em Belo Horizonte (MG), foi criado o Instituto São Rafael; em 1928, na cidade de São 

Paulo (SP), foi fundada a Escola Profissional para Cegos (ou Instituto Padre Chico); em 1929, 

em Salvador (BA), foi criado o Instituto dos Cegos da Bahia; em 1941, em Porto Alegre (RS), 
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foi criado o Instituto Santa Luzia; em 1943, foi fundado o Instituto dos Cegos do Ceará, na 

cidade de Fortaleza e em 1957, em Campo Grande (MS), o Instituto dos Cegos Florisvaldo 

Vargas. 

Leitão (2008, p. 67) aponta outras instituições brasileiras voltadas para o 

atendimento ao deficiente visual: Escola Rodrigues Alves (RJ) criada em 1909 e a União dos 

Cegos do Brasil (RJ), em 1924. 

Em 1857, também no Rio de Janeiro, foi criado o Instituto dos Surdos-mudos, 

atualmente o Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES) (Brasil/MEC/SEESP, 2008, 

p. 6). Quanto ao atendimento aos deficientes auditivos, Leitão (2008, p. 67) aponta outras 

instituições estabelecidas Brasil afora: em 1913, em São Paulo, houve a fundação do Instituto 

Estadual de Educação Padre Anchieta; o Instituto Santa Terezinha, também em São Paulo, 

que começou a funcionar a partir de 1929; o Instituto Santa Inês na Bahia funcionando desde 

1947; a escola municipal Helen Keller de São Paulo assistindo deficientes auditivos desde 

1954; o Instituto Nossa Senhora de Lourdes, no Rio de Janeiro, fazendo atendimento a surdos 

desde 1959 e em 1961, o Ceará passou a atender surdos no Instituto Cearense de Educação de 

Surdos. 

Datam ainda do período imperial, segundo Leitão (2008, p. 53), a criação de duas 

entidades de acolhimento às pessoas com deficiência intelectual no Brasil: o Hospital 

Psiquiátrico Juliano Moreira em 1874 em Salvador (BA) e a Escola México, em 1887, no Rio 

de Janeiro, realizando atendimento educacional de crianças com deficiências físicas, visuais e 

intelectuais. 

Em 1926, foi criado, pela psicóloga e pedagoga russa, Helena Antipoff
9
, o 

Instituto Pestalozzi, em Porto Alegre (RS) para atender pessoas com deficiência mental 

(Brasil/MEC/SEESP, 2008,6) e em 1932, conforme citam Leitão (2008,p. 72-73) e Kassar 

(2011, 66), fundou em Belo Horizonte outro Instituto Pestalozzi o qual, segundo Leitão (2008, 

p. 72)  

registram-se valiosas contribuições de Helena Antipoff para a organização da 

educação dos deficientes no Brasil, tanto no que diz respeito à formação de 

professores, quanto à criação de entidades especiais voltadas ao atendimento a esses 

indivíduos. 

 

                                            
9
 Helena Wladimirna Antipoff (1892-1974) foi psicóloga e pedagoga russa que se dedicou a educação de 

crianças deficientes no Brasil. Veio ao país a convite do Governo de Minas Gerais e ajudou a fundar inúmeros 

Institutos Pestalozzi no Brasil. FONTE: <http://pt.wikipedia.org> 
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Nesta época, as crianças eram reunidas dependendo de resultados nos testes de 

inteligência utilizados. Em São Paulo, as escolas já utilizavam uma escala de inteligência, 

criada por Alfred Binet (1857-1911) e Theodore Simon
10

 (1872-1961), na França, a fim de 

mensurar o desenvolvimento da inteligência de crianças de acordo com sua idade mental. 

(Kassar, 2011, p. 63). Kassar explica ainda que “nesse momento, acreditava-se que a 

separação de alunos “normais” e “anormais” traria benefício para todos no processo 

educativo”. Embora Helena Antipoff utilizasse tais testes em escolas de São Paulo o fazia 

com restrições. (JANNUZZI, 2006, p. 122) 

No que tange as práticas pedagógicas vigentes nas escolas brasileiras no período 

entre as décadas de 1920 e 1930, Miranda (2008, p. 32) explica que:  

Nessa época, a vertente psicopedagógica no Brasil foi influenciada pelas reformas 

na educação sob ideário do movimento educacional da Escola-Nova, que tinha como 

proposta criar escolas diferentes das tradicionais que pouco se adequavam às 

transformações sociais (...). Seus pressupostos revestiam a pedagogia de 

preocupação política e social, valorizando a liberdade, a criatividade e a psicologia 

infantil. 

 

Maria Montessori, já devidamente comentada anteriormente, teve grande 

influência no Brasil nesta época. 

Em 1945, a Sociedade Pestalozzi iniciou o atendimento aos superdotados 

(Brasil/MEC/SEESP, 2008,6); em 1946 houve a criação da Fundação para o Livro do Cego 

no Brasil, atualmente, conhecida por Fundação Dorina Nowill para Cegos, e na qual, segundo 

Pinto (2004, 101-102) aconteceram as primeiras matrículas de estudantes com deficiência 

visual no ensino estadual. De acordo com Santos (2009) a criação dessa Fundação foi um 

marco na educação de pessoas estudantes com deficiência visual, pois divulgava livros do 

Sistema Braille, bem como oferecia serviços na capacitação de recursos humanos e de 

práticas pedagógicas. E, em 1954, foi fundada a APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (BRASIL, 2008, p.6). 

Masini (1993, p. 63) cita a realização de curso de especialização para professores 

que atendiam estudantes com deficiência visual, em 1947, pelo Instituto Benjamin Constant 

juntamente com a Fundação Getúlio Vargas e a criação, em 1967, pelo Instituto de Educação 

                                            
10

 Theodore Simon era psicólogo e psicometrista francês que juntamente com Alfred Binet, psicólogo e 

pedagogo francês, criaram a primeira escala de medida de inteligência. Simon veio ao Brasil em 1929 tendo 

colaborado com a fundação do Laboratório de Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores em Belo 

Horizonte (MG). FONTE: <http://pt.wikipedia.org> 
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Caetano de Campos, um curso de formação de professores de excepcionais com duração de 

dois anos, a fim de formar professores especialistas em deficiências auditivas, mentais, visuais 

e físicas, ambos em São Paulo. 

Durante a década de 1950, Miranda (2004, p. 4) afirma que  

 

no panorama mundial, a década de 50 foi marcada por discussões sobre os objetivos 

e qualidade dos serviços educacionais especiais. Enquanto isso, no Brasil acontecia 

uma rápida expansão das classes e escolas especiais nas escolas públicas e de 

escolas especiais comunitárias privadas e sem fins lucrativos. O número de 

estabelecimentos de ensino especial aumentou entre 1950 e 1959, sendo que a 

maioria destes eram públicos em escolas regulares. 

 

Esclarecendo como acontecia o atendimento educativo das pessoas com 

deficiência no Brasil ao longo do século XX, enuncia-se Garcia e Michels (2011, p. 110):  

 

A Educação Especial brasileira foi estruturada ao longo do século XX sobre poucas 

instituições públicas e uma rede paralela de instituições privadas que desenvolveram 

o trabalho em regime de convênios com secretarias de educação nos estados e 

municípios. 

 

Ainda sobre este período da história da educação especial brasileira Monteiro e 

Amaral (s/d, p.4) destacam a realização e a importância das campanhas nacionais, apesar do 

caráter episódico e passageiro:  “em 1957, são introduzidas várias campanhas – Campanha 

para Educação de Surdos e Mudos; Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de 

Deficientes de Visão; Campanha Nacional de Reabilitação de Deficientes Mentais”. 

Segundo as mesmas autoras “em 1961, a primeira Lei de Diretrizes e Bases (Lei 

4024/61) avança no sentido de conceber a educação como direito de todos e de recomendar a 

integração da educação especial ao Sistema Nacional de Educação” 

Durante a década de 1970 o processo de integração do aluno com deficiência é 

sumariamente posto em prática, ao considerar que participando da educação especial o aluno 

deficiente se tornaria competente para ser integrado ao sistema regular de ensino. E assim, 

nesse período,  

 

os alunos com deficiências leves (dificuldade de aprendizagem, distúrbio de 

comportamento, deficiência mental leve) eram encaminhados para as classes 

especiais, onde recebiam apoio pedagógico especializado; os alunos que 

apresentavam deficiências graves (deficiência moderada e severa, deficiência 
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múltipla) eram encaminhados para as escolas especiais. (MIRANDA, 2008, p. 37-

38) 

 

Outros acontecimentos no âmbito de Leis e Decretos elencados em 

Brasil/MEC/SEESP (2008, p. 6-10) que contribuíram enormemente no que concerne à 

educação das pessoas com deficiências no Brasil, são: 

 

 Lei nº 4024/61(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que 

dispõe sobre o direito dos “excepcionais” à educação no sistema geral de 

ensino; 

 Lei nº 5692/71 (Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º 

graus) que dá definição ao tratamento especial de alunos com deficiências 

físicas e mentais e superdotados e que, de acordo com Miranda (2008, p. 

35), polemizou por não fazer menção às pessoas com deficiências visuais, 

auditivas e condutas típicas de síndromes neuropsicológicas; 

 Criação do Centro Nacional de Educação Especial-CENESP, em 1973, 

pelo MEC a fim de gerenciar ações integralizadoras das pessoas com 

deficiências e superdotadas na educação especial; 

 Lei nº 7853/89 regulamentada pelo Decreto nº 3298/99 e que dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência estabelecendo que a Educação Especial seja transversal a todos 

os níveis de escolaridade; 

 Lei nº 9394/96 (atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

que, segundo Miranda (2008, p. 36) traz importantes inovações como: 

inclusão do atendimento na educação especial de crianças de zero a seis 

anos, a ideia de melhoria da qualidade de serviços na educação para os 

alunos e a necessidade de o professor estar preparado e com os recursos 

adequados para o atendimento à diversidade de alunos; 

 

As contribuições trazidas pela LDB/96 são inegáveis como bem coloca Monteiro 

e Amaral (s/d) que afirmam que “a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9394/96), pela primeira vez, na história da educação básica, apresenta um artigo específico 

sobre a educação especial, que reconhece o direito à diferença, ao pluralismo e à tolerância”, 

mas a respeito desta lei, Garcia e Michels (2011, p. 107-108) fazem outro importante 
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esclarecimento quanto à utilização do termo “preferencialmente” ao destinar as pessoas com 

necessidades especiais à rede regular de ensino. Segundo as autoras, o uso deste advérbio  

 

abre a possibilidade de que o ensino não ocorra na rede regular, mas que permaneça 

nas instituições especializadas. Além disso, a lei indica no Artigo 58, parágrafo 1º, 

que haverá, quando necessário, serviços especializados na escola regular, mas não 

há referência sobre quem define sua necessidade. No 2º parágrafo do mesmo artigo 

está prescrito que as modalidades de atendimento fora da classe comum da rede 

regular serão aceitas quando, pelas condições específicas do aluno, a integração não 

for possível. Desta forma, criam-se instrumentos legais para manter alunos 

considerados com condições graves de deficiência em instituições especializadas. 

 

 Resolução CNE/CP nº1/02 estabelece as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da Educação Básica; 

 Portaria nº 2678/02 normatiza o uso, o ensino, a produção e a difusão 

do Sistema Braille nas diversas modalidades de ensino; 

 Decreto nº 5626/05 regulamenta a Lei nº 10436/02 que reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão 

assegurando a disciplina de Libras como componente curricular nos cursos 

para professores (as) e fonoaudiólogos (as) e dá outras providências como o 

ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para surdos. 

 

No tocante ao aspecto legal, a Educação no Brasil, conforme consta na 

Constituição de 1988 encontra-se fundamentada em princípios bastante nobres tais como 

valorização das diferenças e direito à educação para todos para fins de preparar pessoas para a 

vida em sociedade. Deste modo, todo e qualquer brasileiro tem o direito de participar de uma 

escola não podendo esta (na figura representativa de professores, gestores e demais 

funcionários) negar, sob qualquer justificativa, a matrícula de um estudante. A Constituição 

Federal ainda garante, além do direito à educação escolar para todos, o direito de igual acesso 

e permanência na escola (Art. 206, inc. I e Art. 208, V) conforme ressalta Fávero (2007, p. 

25). 

Laraia (2009, p. 107) explica, a respeito do ordenamento jurídico brasileiro, que, 

 

a proteção das pessoas com deficiência não decorreu da conscientização do 

problema após a ocorrência das guerras mundiais, mas sim diante da verificação de 

um grande número de deficiências resultantes de acidentes de trânsito, de acidentes 

de trabalho, de carência alimentar e da falta de saneamento básico. 
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A primeira referência à educação de pessoas com deficiência foi na Emenda 

Constitucional nº 01/69, destinando-lhes as escolas e classes especiais. Nada mencionando 

sobre incluí-las no ensino regular. (MANTOAN, 2010, p. 22). A partir de então se passa a 

vivenciar os ideais da integração dos deficientes cujos benefícios são inegáveis como bem 

destaca Miranda (2004, p. 6) justificando que “não podemos negar que a luta pela integração 

social do indivíduo que apresenta deficiência foi realmente um avanço social muito 

importante, pois teve o mérito de inserir esse indivíduo na sociedade de forma sistemática, se 

comparado aos tempos de segregação”. A respeito da integração das pessoas com deficiências 

Sánchez (2005, p. 14) explica que 

 

na integração, para que um aluno com necessidades educacionais especiais pudesse 

estar numa classe regular, era necessário que apresentasse dificuldades médias ou 

comuns. Na inclusão todos os alunos são membros de direito da classe regular, 

sejam quais forem suas características pessoais. 

 

Complementando o pensamento de Sánchez cita-se Laraia (2009, p. 113) 

afirmando que 

 

apesar das escolas especializadas terem sido de grande importância, as crianças sem 

deficiência conviverem com crianças com deficiências constitui um aprendizado 

fundamental na criação de uma sociedade inclusiva, pois há uma assimilação natural 

da diversidade humana. Daí a preocupação da Constituição Federal em priorizar o 

ensino educacional das pessoas com deficiência na rede regular de ensino. 

 

A Constituição de 1988, entretanto, inovou em relação à de 1969 não só pelo 

aspecto inclusivo do aluno, mas também pela criação do Atendimento Educacional 

Especializado a fim de dar apoio pedagógico à pessoa com deficiência. 

Em relação às salas de Atendimento Educacional Especializado, Fávero (2007, p. 

27) faz importante destaque: “Portanto, esse Atendimento não substitui a escola comum para 

pessoas em idade de acesso obrigatório ao Ensino Fundamental (dos 7 aos 14 anos) e será 

preferencialmente oferecido nas escolas comuns da rede regular”. 

Na opinião de Kassar (2011, p. 47, Ed. Especial), a propagação dos ideais da 

inclusão na educação devem-se a três fatores, a saber: 

 

O primeiro refere-se a mudanças importantes ocorridas pelo mundo, relativas ao 

atendimento das pessoas com deficiência. No final da II Guerra Mundial houve uma 

preocupação com as pessoas que adquiriram deficiência em decorrência dos 
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conflitos bélicos. (...) O segundo aspecto refere-se ao movimento de pessoas com 

deficiência ou de pais e profissionais ligados a elas que, principalmente a partir da 

década de 1950, organizaram-se em associações em defesa de seus direitos. (...) O 

terceiro aspecto refere-se às convenções internacionais que são aceitas e ratificadas 

pelo Brasil. 

 

De acordo com Monteiro e Amaral (s/d, p.5), 

 

em 1981, foi instituído o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, apoiado 

pela ONU (Organização das Nações Unidas), no qual se defendeu a “igualdade de 

oportunidade para todos”. Esse posicionamento repercutiu e trouxe desdobramentos 

no Brasil, através da formulação de vários planos, tais como: Plano de Ação da 

Comissão Internacional de Pessoas Deficientes (1981); Plano Nacional de Ação 

Conjunta para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (1985). Esses planos 

provocaram uma mudança, traduzida na ruptura com uma perspectiva de 

benevolência, e na adoção de uma posição política centrada na garantia de direitos e 

de acesso à cidadania, para as pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

Além da Constituição Federal de 1988, também o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 80691/90) traz artigos que corroboram com a perspectiva inclusiva da 

educação dos deficientes garantindo-lhes direitos de cidadãos e não simplesmente 

merecedores de assistência social. (MONTEIRO E AMARAL, p.5),  

Outros documentos que apontam para educação inclusiva, e, que podem ser 

mencionados, dada sua importância são: 

 

 Declaração de Salamanca (1994), que apresentava como princípio a 

educação de todos os alunos nas escolas do ensino regular. 

 

Para atingir este nível de eficiência educacional de ter todos os alunos na escola a 

Declaração de Salamanca propunha enfrentar as situações “de exclusão escolar das crianças 

com deficiência, das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas, em 

desvantagem social e das que apresentam diferenças lingüísticas, étnicas ou culturais” 

(BRASIL/MEC, 2008, 14). 

 

 Declaração Mundial de Educação para Todos (1990), que sinalizam que 

a inclusão é compromisso social de todos, 

 Convenção da Guatemala (1999) que buscava a eliminação de atitudes 

discriminatórias contra a pessoa com deficiência.  
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Segundo Mantoan (2010, p. 24) a relevância desta convenção para educação 

especial baseia-se na aceitação e promoção da “diferenciação apenas para incluir e eliminar 

barreiras que impedem o acesso de alunos com deficiência à educação” e complementa ainda 

afirmando que “escolas e classes especiais são espaços de discriminação, limitando o direito à 

igualdade na educação e excluindo alunos das escolas comuns”. A Convenção da Guatemala 

foi aprovada no Brasil em 2001, pelo Decreto Legislativo nº 198 e promulgada pelo Decreto 

nº 3956 da Presidência da República (FÁVERO, 2007, p. 29). 

Pensamento semelhante percebe-se em Franco e Dias (2005) que afirmam que 

 

o processo de inclusão vai muito além da inserção dos alunos na escola, exigindo 

uma mudança na estrutura social vigente, no sentido de se organizar uma sociedade 

que atenda aos interesses de todas as pessoas, indiscriminadamente. Sabe-se que o 

Capitalismo é um sistema de exclusão social e, neste aspecto, as práticas 

integracionistas favorecem a manutenção desse sistema, quando propõem que cabe à 

pessoa adaptar-se à estrutura social vigente. Já o processo de inclusão denuncia as 

desigualdades e o desrespeito às minorias, reinvidicando não só a mudança de 

estruturas físicas, mas também de concepções, pensamento e planejamento da 

sociedade, procurando uma nova forma de organização social, em que as diferenças 

individuais sejam respeitadas e não menosprezadas. 

 

Em 2008, o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os direitos das 

pessoas com deficiência aprovada em 2006 e que propõe que a educação inclusiva seja 

aplicada em todos os níveis escolares, conforme já previam outros documentos internacionais. 

Também o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação assegura direitos às pessoas 

deficientes tais como: implantação de salas e recursos multifuncionais e formação de 

professores para educação especial. 

Mesmo assim, de acordo com Mantoan (2010, p. 26), 

 

grandes barreiras são impostas e geradas nos sistemas de ensino pela organização 

pedagógica das escolas, cujos projetos educacionais não se modificam o suficiente 

para atender a necessidade de todos os seus alunos de aprenderem e de se 

desenvolverem em ambientes que desafiam suas capacidades. 

 

Ou seja, de que valem as prerrogativas das leis se, na prática, as pessoas, a 

sociedade, neste caso, representada pela escola, não está disponível ao seu cumprimento? Por 

que há tanta resistência particularmente da sociedade brasileira em zelar pelo cumprimento 

das leis em nosso país, independente da relevância ou benefícios que possa trazer? Quanto à 
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inclusão das pessoas com deficiências na escola regular esse comportamento se repete: 

gestores, professores e demais funcionários, às vezes, até das Secretarias e Regionais, sabem 

da existência das leis, no entanto agem como se estas pessoas não existissem na escola. 

Dizem-se inclusivas, porém excluem aqueles e aquelas que não conseguem aprender 

determinado conteúdo dentro do que chamam normalidade. Ignoram aquele estudante que 

apresenta deficiência visual passando atividades que requerem interpretação de imagens que 

muitas vezes até para os de visão normal é difícil. 

Sobre este aspecto de subjetividade no cumprimento das leis Monteiro e Amaral 

(s/d, p.6) explicam que apesar dos avanços advindos com as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Especial (Resolução do CNE, n.2, 2001) ao deliberar acerca das Políticas para a 

Educação Inclusiva e sua operacionalização, 

 

as perspectivas de sua implementação estão na dependência da ação dos gestores 

governamentais, pois elas só poderão ser realmente implantadas, se for 

disponibilizado financiamento específico, para o atendimento às demandas relativas: 

à instauração de serviços de apoio especializado; à formação de professores para 

atuarem em classes comuns, que recebem alunos portadores de necessidades 

especiais (art.18, parágrafo 1º); à presença de professores especializados em 

educação especial (art. 18, parágrafo 2º). 

 

Um grande passo, no entanto, conforme Mantoan (2010, p. 28) na direção da 

educação inclusiva foi a criação da Política Nacional de Educação Especial em 2008. E o 

objetivo dessa política é exatamente orientar as instituições de ensino para que se preparem no 

oferecimento de serviços que garantam que os estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação tenham seu direito de compor a escola 

regular assegurado a partir do 

 

acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde 

a educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional 

especializado; formação de professores para o atendimento educacional especializado 

e para demais profissionais da educação para a inclusão; participação da família e da 

comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas 

comunicações e informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas 

públicas (MEC, 2008, p. 14). 

 

De acordo com Censo Escolar de 2006, divulgado em Brasil (2008, p. 12-13), 

houve um crescimento de 107% nas matrículas na Educação Especial de 1998 para 2006 e de 
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640% na inclusão de pessoas com deficiências nas classes comuns do ensino regular. 

Também houve aumento de 146% nas matrículas de alunos com necessidades especiais nas 

escolas públicas neste mesmo período, provavelmente, segundo o documento, devido a 

avanços nas políticas de educação inclusiva. 

No Censo de 2009 evidenciou-se uma redução de 21% nas matrículas da educação 

Especial, mas segundo o próprio órgão censitário essa diminuição decorre, provavelmente, a 

ajuste nas informações decorrentes da melhoria conceitual e metodológica do instrumento de 

coleta de dados, tais como o detalhamento do tipo de deficiência (CENSO, 2009, p.3). Índices 

aumentados que merecem ser destacados dizem respeito ao percentual de alunos com 

deficiências, incluídos em classes comuns no ensino regular e Educação de Jovens e Adultos 

– EJA que foi de 3% e o percentual de escolas com sala de recursos multifuncionais para 

atendimento educacional especializado que foi de 31%. (CENSO 2009, p.17-19). 

O Censo 2010 evidencia, conforme o próprio órgão, a efetivação da educação 

inclusiva e empenho das escolas em contribuir com a prática de políticas públicas de acesso à 

educação para todos: o número de alunos matriculados em classes especiais e nas escolas 

exclusivas diminuiu 14%, enquanto que houve um aumento de 25% na matrícula de alunos 

deficientes incluídos em classes comuns do ensino regular e EJA (Censo 2010, p. 12). 

O Censo de 2011 continua trazendo dados bastante interessantes no tocante à 

políticas de inclusão no Brasil com números significativos: “62,7% do total de matrículas da 

educação especial em 2007 estavam nas escolas públicas e 37,3% nas escolas privadas. Em 

2011, esses números alcançaram 78,3% nas públicas e 21,7% nas escolas privadas.” (Censo 

2011, p.27). E o censo mais recente, o de 2012, percebe-se aumento de 9,1% nas matrículas 

da educação especial: 752.305 matrículas em 2011 contra 820.433 em 2012. (Censo 2012, 

p.27)  

No que se refere a tais melhorias, Kassar (2012, p. 841) aponta o Governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva como um marco na implantação de políticas inclusivas, quais sejam: 

 

Programa Nacional de Formação Continuada de Professores na Educação Especial e 

Formação de Professores para o Atendimento Educacional Especializado; Programa 

de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; Escola Acessível, que visa à 

adaptação arquitetônica das escolas; Programa Educação Inclusiva: Direito à 

Diversidade, de formação de multiplicadores para a transformação de sistemas 

educacionais comuns em sistemas inclusivos; Programa a Incluir, para acesso às 

instituições federais de ensino superior aos alunos com deficiências. 

 

E Kassar (2011, p. 52, Ed. Esp.) acrescenta ainda que: 
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o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva continuou a difusão dos princípios de 

inclusão, inclusive adotando o termo em seus Planos Plurianuais (Plano Brasil de 

Todos: participação e inclusão – 2004-2007 e Plano Desenvolvimento com inclusão 

social e educação de qualidade – 2008-2011). 

 

Certamente, para atingir a efetiva inclusão escolar, a instituição de ensino deve 

preparar-se, especializar seus professores, esclarecer as novas propostas a pais e alunos. 

Tornar realidade a educação inclusiva, não se efetuará por decreto; deve ser gradativa, por ser 

fundamental que tanto a educação especial quanto o ensino regular possam ir se adequando à 

nova realidade educacional, construindo políticas, práticas institucionais e pedagógicas que 

garantam o incremento da qualidade do ensino envolvendo aluno com e sem necessidades 

educacionais especiais. 

A inclusão das pessoas com deficiências, entretanto, não se efetivará unicamente 

com suas presenças na sala de aula, nem tão pouco a mera inclusão dessas pessoas é sinônimo 

de melhoras na qualidade do ensino. Garantir o acesso de estudantes com deficiências na 

escola foi um passo importantíssimo, mas foi apenas o primeiro na direção da inclusão. 

Outros passos deverão ser feitos, por exemplo, para permitir o acesso ao conhecimento 

tornando os conteúdos compreensíveis a todos. Miranda (2008, p. 40) faz um alerta:  

 

A efetivação de uma prática educacional inclusiva não será garantida por meio de 

leis, decretos ou portarias que obriguem as escolas regulares a aceitarem os alunos 

com necessidades especiais, ou seja, apenas a presença física do aluno deficiente na 

classe regular não é garantia de inclusão, mas sim que a escola esteja preparada para 

trabalhar com os alunos que chegam até ela, independentemente de suas diferenças 

ou características individuais. 

 

Complementando, cita-se Kassar (2012, p. 844) esclarecendo que “hoje a presença 

de alunos com deficiências nas escolas comuns expõe alguns problemas: a qualidade de 

nossas escolas, a insuficiência na formação de nossos educadores, o baixo investimento, entre 

outros”. Também Reis et.al. (2010, p. 115) apontam a preparação profissional dos professores 

como um relevante fator na efetivação da educação inclusiva. A autora ainda explica:  

 

Nota-se que grande quantidade de professores não teve formação inicial e 

continuada para atender alunos com necessidades educacionais especiais. Por 

conseqüência, esses professores que lecionam em cursos de graduação em 

licenciaturas não preparam seus alunos para incluir adolescentes ou crianças com 

deficiências”. (Reis et.al.,2010,117). 
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Da mesma forma Miranda (2008, p. 36) afirma: “identificamos, no interior da 

escola, a carência de recursos pedagógicos e a fragilidade da formação dos professores para 

lidar com essa clientela”. 

E como resultado desse cenário nas escolas brasileiras tem se observado como 

bem coloca Miranda (2008, p. 41) que  

 

alunos com necessidades educacionais especiais inseridos nas salas de aula regulares 

vivem uma situação de experiência escolar precária, ficando quase sempre à margem 

dos acontecimentos e das atividades em classe, porque muito pouco de especial é 

realizado com relação às características de sua diferença. 

 

Bueno (1993, p. 139, 140) pondera que 

 

ao tratar da problemática da deficiência somente pela via das dificuldades por ela 

geradas, encobre o processo de privatização da saúde e da educação que tem 

caracterizado essas áreas da política social, processo esse exacerbado após o golpe 

militar de 64; no âmbito da educação especial, tem permitido que, enquanto aos 

deficientes e excepcionais das elites e dos extratos superiores da classe média são 

oferecidos serviços de reabilitação e processos de escolarização de qualidade, a 

maior parte dos oriundos das camadas populares não tem acesso a qualquer tipo de 

serviço ou, quando muito, conseguem ingresso em instituições filantrópico-

assistenciais que circunscrevem suas ações no âmbito da caridade pública ou em 

classes especiais do Estado, mal equipadas, com problemas crônicos de falta de 

condições para realização de trabalho de qualidade, à semelhança do ensino público 

em geral. 

 

Um desafio no sentido de ensinar com atenção à diversidade é tornar formativas 

as diferenças dos alunos, dando um enfoque inovador, integrador e promotor das diferenças 

que, na verdade, sempre existiram. Numa sala de aula não há ninguém igual a outro, todos 

somos diferentes e de forma alguma aqueles que possuem diferenças no ritmo, na capacidade, 

na motivação de aprender devem ser marginalizados por outros colegas ou mesmo por 

professores e gestores da escola. 

É inegável a riqueza proporcionada ao desenvolvimento de crianças com e sem 

deficiências ao compartilharem o mesmo espaço de aprendizado. Miranda (2008, p. 40) 

enfatiza que “trabalhar com classes heterogêneas que acolhem todas as diferenças traz 

inúmeros benefícios (...), na medida em que estas têm oportunidade de vivenciar a 

importância do valor da troca e da cooperação nas interações humanas.” 
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Quando uma escola resolve contemplar a diversidade seu Projeto Curricular deve 

adotar diretrizes que envolvam todos os alunos sem um caráter seletivo, bem como os 

objetivos de seus professores. A escola necessita explicar também à sociedade, que tanto 

cobra resultados, que o enfoque da educação para a diversidade deve ser um objetivo comum 

a todos que fazem a escola (gestores, professores, pais). O conteúdo organizado pela escola 

deve refletir essa diferença natural entre cada um dos estudantes, sem segregá-los. 

Mas como ponderadamente afirma Miranda (2008, p. 42),  

 

o paradigma da inclusão é recente em nossa sociedade. Como qualquer situação 

nova, incomoda, provoca resistências, desperta simpatia e também críticas, mas é 

necessário e urgente que pesquisadores e professores compreendam melhor as 

complexidades do cotidiano da sala de aula, especialmente quando se trata de alunos 

com deficiências. 

 

3.1 Inclusão no Ceará 

 

Na tentativa de construir um histórico da educação especial no Ceará recorreu-se à 

Leitão (2008) que inicialmente aponta duas razões principais para o começo dos 

atendimentos aos deficientes neste estado que seriam: 

 

Socorrer vastos segmentos populacionais atingidos pelo flagelo das secas, mas, 

também, pela expressão de uma necessidade da sociedade que se estruturava àquela 

época, em satisfazer o desejo de afastá-los das elites e dos segmentos mais 

remediados dessa sociedade, em função, talvez, do aspecto repulsivo em que se 

apresentavam tais desvalidos, imersos em fome e doença (LEITÃO, 2008, p. 29), 

 

desqualificando-os “para a vida social e para o mundo do trabalho, num movimento de clara 

separação entre os válidos e os inválidos” (LEITÃO, 2008, p. 40). 

Problemas sociais tais como prostituição, roubos, mendicância e orfandade em 

geral decorrentes dos extensos períodos de seca no Ceará imperavam nas camadas populares 

desfavorecidas de Fortaleza nos últimos anos do século XIX. Leitão (2008, p.39) afirma que: 

 

Acrescente-se a isto as seqüelas da própria varíola, como as profundas cicatrizes no 

rosto e em outras partes do corpo, e a cegueira, levando-os à mendicância, muitas 

vezes explorados por familiares que procuravam obter ganhos secundários da 

situação miserável que viviam.  
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Leitão (2008, p. 43-44) explica que nos registros históricos não há referência à 

cegos, surdos, deficientes físicos ou mentais levando-a a acreditar que estas pessoas estavam 

misturadas à camada pobre constituindo o grupo dos desvalidos e assim 

 

seguindo os paradigmas da época e em busca da “ordem e do progresso” para a 

sociedade, o poder político cearense acata as iniciativas da sociedade local e 

promove a criação de instituições, em geral internatos que possam acolher os 

indesejáveis. 

 

Percebe-se nessas primeiras iniciativas de acolhimento aos desvalidos da época 

que a pretensão verdadeira era de “isolar ou afastar para bem longe tudo o que incomoda, fere 

ou foge àquilo que se costumava denominar normalidade”, numa tentativa de “solucionar um 

conjunto de problemas estruturais de uma sociedade preconceituosa e discriminadora, no 

meio da qual as desigualdades são alarmantes” (LEITÃO, 2008, p. 44). Prova disso é o fato 

das instituições localizarem-se em pontos distantes da periferia da cidade, numa clara 

confirmação do ditado popular “o que os olhos não vêem o coração não sente” (LEITÃO, 

2008, p. 44). 

Nesse sentido, a primeira instituição a surgir no Ceará foi o Asilo de Alienados 

que estava direcionada ao amparo de pessoas com deficiências mentais, mas, segundo Leitão 

(2008, p. 46-47), o instituto, que fora criado em Fortaleza, em 1886, “antes mesmo de ser 

concluído, serviu de abrigo para as crianças que ficaram órfãs, em conseqüência das 

epidemias”. 

Esta e outras instituições, como já mencionado anteriormente, tinham como 

objetivo apenas afastar do convívio da sociedade da época autocaricaturada como saudável e 

normal, aqueles ditos anormais, não havendo nenhum tipo de atendimento médico ou 

educacional para as pessoas internas nesses locais. Leitão (2008, p. 50) explica que 

 

os indivíduos identificados como defeituosos, na época chamados de aleijados, 

cegos, surdos-mudos, dementes e alienados pareciam não ser objeto de preocupação 

da medicina cearense dos finais do século XIX, que se voltava fundamentalmente 

para a saúde pública e para as ações de saneamento dos centros urbanos. Tampouco, 

parece não se lhes dirigiam cuidados relativos à educação, uma vez que as 

autoridades estavam interessadas em satisfazer os anseios da população mais 

favorecida. 
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Provavelmente, em decorrência do aumento dos casos de cegueira por 

conseqüência da 2ª Guerra Mundial e de uma doença endêmica brasileira, o tracoma
11

, os 

interesses da sociedade cearense voltam-se, no campo das deficiências, para os problemas da 

visão, principalmente na prevenção. (LEITÃO, 2008, p. 83-84). Desse modo, surge em 

Fortaleza, em 1942, a Sociedade de Assistência aos Cegos (SAC) com os objetivos de 

amparar os cegos sem lar, através da Casa dos Cegos do Ceará, fundada e mantida pela SAC, 

prevenir a cegueira e desenvolver projeto educacional profissionalizante. A Casa dos Cegos 

do Ceará, atualmente, o Instituto dos Cegos Dr. Hélio Goes Ferreira, foi criada em 1943 e 

mantida, primeiramente com doações da sociedade civil (LEITÃO, 2008, p. 86-87). 

Leitão (2008, p. 88) esclarece que 

 

apesar de ter como um dos seus objetivos educar os cegos ali residentes, as 

atividades desenvolvidas inicialmente na Casa dos Cegos do Ceará pareciam dar 

prioridade aos treinamentos de atividades de vida diária, o desenvolvimento de 

habilidades laborativas – como preparação para o trabalho, por exemplo. A 

escolarização dessas pessoas, pelo que tudo indica, veio concretizar-se alguns anos 

depois, com a cessão de professores da rede estadual de ensino ao Instituto dos 

Cegos para o exercício de suas funções. 

 

As ações direcionadas à educação passam a figurar de forma evidente a partir da 

década de 1960 quando surgem os cursos de formação de professores especializados, em São 

Paulo, por meio da Fundação para o Livro dos Cegos do Brasil juntamente com o Ministério 

da Educação (LEITÃO, 2008, p. 99). 

Também segundo Leitão (2008, p. 89-90), ao final de 1956 inicia em Fortaleza 

uma série de palestras em escolas e ONGs como ações da Campanha Nacional de Prevenção à 

Cegueira, tendo como um dos focos o combate ao tracoma
12

, doença ocular infecto-

contagiosa que pode levar à cegueira e muito comum no Ceará nesta época, principalmente na 

região do Cariri. 

De acordo com Schellini e Sousa (2012, p. 200): 

 

                                            
11

 O tracoma é uma ceratoconjuntivite crônica causada pela Chlamydia trachomatis que acontece 

predominantemente na idade pré-escolar com riscos de cegueira no futuro. Lucena, Cruz e Akaishi, 2010. 

12
 O agente provoca uma conjuntivite crônica que se acompanha de poucos sinais e sintomas, dentre eles: 

prurido ocular, hiperemia leve, pouca ou nenhuma secreção ocular. A doença está relacionada com baixas 

condições socioeconômicas e baixos índices de desenvolvimento humano, sendo descrita em locais com 

precárias condições de habitação, grande concentração populacional, precariedade de saneamento básico, baixos 

níveis educacionais e culturais. Schellini e Sousa, 2012. 
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O tracoma chegou ao Brasil por três vertentes: região do Cariri (Ceará), São Paulo e 

Rio Grande do Sul. Relata-se que teria sido introduzido no Brasil a partir do século 

XVIII, no Nordeste, com a deportação dos ciganos que haviam sido expulsos de 

Portugal e se estabeleceram nas Províncias do Ceará e Maranhão, constituindo-se 

então os primeiros “focos” de tracoma no país, dos quais o mais famoso foi o “foco 

do Cariri”, no sul do atual estado do Ceará. 

 

E Leitão (2008, p. 92) confirma: 

 

Ressalta-se, dentre outros fatores, talvez o de maior importância, a grande ameaça da 

cegueira provocada pelas doenças infecciosas dos olhos, que atingiam, fácil e 

violentamente, as populações desfavorecidas e castigadas pela miséria decorrente, 

dentre outros fatores, das intempéries climáticas, próprias da Região Nordeste 

 

No Ceará, o atendimento aos deficientes mentais iniciou em 1957 por ocasião da 

criação do Instituto Pestalozzi do Ceará. Leitão (2008, p. 106) revela que 

 

até então, essas crianças anormais pareciam encontrar-se isoladas nos fundos dos 

quintais de suas casas, enfurnadas em um quarto no seio da família e, por vezes, 

trancafiadas em hospitais psiquiátricos, onde eram tratadas como doentes mentais ou 

ainda em internatos especiais 

 

Essas pessoas eram rejeitadas, ignoradas pela sociedade que acreditava que os 

deficientes mentais eram doentes incuráveis e suas limitações orgânicas jamais seriam 

superadas gerando sentimentos contraditórios de pena e indiferença. (LEITÃO, 2008, p. 107) 

O atendimento aos deficientes auditivos no Ceará demorou um pouco mais que as 

demais deficiências a acontecer. Em 1961, em resposta as Campanhas Nacionais que 

aconteciam, dentre elas a Campanha para a educação do Surdo Brasileiro, os surdos cearenses 

recebem o Instituto Cearense de Educação de Surdos (LEITÃO, 2008, p.109). 

E, finalmente, em 1966 foi a vez dos deficientes físicos receberem atendimento 

especializado com a criação da Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (LEITÃO, 

2008, p. 112). 

A existência de Institutos especializados no atendimento às pessoas com 

deficiência no Ceará permitiu uma melhor compreensão das especificidades de cada 
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deficiência superando inclusive alguns mitos
13

 acerca das deficiências e fornecendo 

embasamento científico para as ações terapêuticas e educacionais desenvolvidas na época. No 

entanto, lamentavelmente, como frisa Leitão (2008, p. 113-115), prevaleceu o caráter 

assistencial, segregativo e pouco eficiente numa trajetória marcada por iniciativas privadas 

descontínuas e sem apoio algum de órgãos do Governo. 

Essa realidade muda um pouco, a partir da década de 1970, quando a Secretaria de 

Educação do Estado passa a coordenar encontros acadêmicos e cursos de formação de 

professores da educação especial (LEITÃO, 2008, p. 130). 

Em 1981, é instituído o Ano Internacional das Pessoas Deficientes e, no Ceará, de 

acordo com Leitão (2008, p. 141) “registra-se a expansão do atendimento aos deficientes 

quando são criados novos serviços para a educação dessas pessoas, tanto por iniciativa 

governamental, como no âmbito da iniciativa privada”. 

Outros eventos, igualmente importantes, relacionados à educação especial que 

aconteceram no Ceará destacados por Leitão (2008, p. 150-158), são: 

 

 Em 1983, em Fortaleza, houve o XI Congresso da Federação Nacional 

das APAE´s e VI Congresso Nacional de Deficiência Mental abordando a 

normalização e integração da pessoa excepcional; 

 Também em 1983, na região do Cariri aconteceu o 1º Encontro dos 

Deficientes do Cariri com o apoio da Associação dos Deficientes Motores; 

 Em 1986, realizou-se em Fortaleza, o I Congresso Brasileiro de 

Deficientes Físicos e II Encontro Nacional de Entidades de Deficientes 

refletindo sobre a situação problemática dos deficientes físicos; 

 Em 1987, os estudantes com deficiência visual, auditivos e físicos 

juntamente com suas associações unem-se numa grande manifestação em 

Fortaleza pelo Dia Nacional de Luta das Pessoas Deficientes reinvidicando 

qualidade de vida e direitos constitucionais. 

 

Na década de 1980 também se verifica a criação de organizações constituídas 

pelos próprios deficientes e seus parentes e amigos como a Associação dos Cegos do Ceará, 

em 1985; a Associação dos Surdos do Ceará (ASCE), em 1983; e, a Associação de Pais e 

Amigos do Deficiente Auditivo (APADA), em 1987. 

                                            
13

 Leitão (2008, p. 95) relata a facilidade com que se encontrava nos jornais de Fortaleza notícias ressaltando a 

potencialidade cognitiva, as habilidades manuais e capacidades artísticas dos estudantes com deficiência visual, 

bem como a perplexidade da sociedade local com o desempenho dos cegos. 
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Admitindo a legítima participação das pessoas com deficiências e parentes na 

busca por seus direitos de cidadãos, faz-se oportuno citar Mazzotta (1996, p. 65): 

 

Reconhecer a importância da participação dos portadores de deficiência no 

planejamento e na execução dos serviços e recursos a eles destinados e, sem dúvida, 

um imperativo de uma sociedade que pretende ser democrática. A capacidade de 

pressão dos grupos organizados por portadores de deficiência tem sido evidenciada 

na própria elaboração sobre os vários aspectos da vida social, nos últimos dez anos 

no Brasil. 

 

Leitão (2008, p. 163) afirma que as propostas de atendimento aos deficientes nos 

serviços públicos e privados do Ceará se desenvolveram em consonância com aquelas 

desenvolvidas no sul e Centro-Sul do país e nestas regiões o sistema regular de ensino 

declarava-se “incapaz de escolarizar os ditos incapacitados (...) numa expressão de total 

descompromisso para com a educação particular a esses indivíduos”. 

Na concepção de Leitão (2008, p. 165) as atuais propostas educacionais brasileiras 

de inclusão das pessoas com necessidades educativas especiais no ensino regular “não passa 

de princípio político, apresentando-se como o grande desafio, não só para a escola, como 

também para a sociedade em geral”. E que atitudes preconceituosas de rejeição ao diverso na 

espécie humana obstaculizam a efetivação e eficácia das políticas sócio-educativas de 

inclusão preconizadas nos documentos oficiais e, portanto, distanciando-se da proposta de 

uma sociedade igualmente justa em direitos e deveres. 

De modo geral, o que se percebe é que há desacordo, no que tange a inclusão, 

entre o que prescreve a lei e as propostas educacionais dos estabelecimentos escolares e o 

cotidiano das pessoas com deficiências dentro e fora da escola. A esse respeito, Mazzotta 

(1996, p. 201) ao mesmo tempo em que identifica essa falha, traz uma solução: 

 

Uma tal Política Nacional não se define necessariamente por um documento oficial 

específico, a não ser que se entenda a Educação Especial como à parte da política 

educacional geral. (...), mais importante que um documento técnico específico, é a 

coerência entre os princípios gerais definidos nos textos legais e técnicos oficiais e 

os planos e propostas para a implementação de tais princípios. Assim, é no contexto 

da educação geral que devem estar presentes os princípios e as propostas que 

definem a política de educação especial. 

 

Glat e Fernandes (2005, p. 39) também compartilham desta opinião de Mazzotta e 

afirmam que o papel da educação especial não se limita a trazer novas técnicas ou 

metodologias de ensino para a sala regular e sim fornecer suporte permanente e efetivo a 
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alunos e professores, visto que, não se trata de um sistema educacional paralelo à educação 

comum, mas um “conjunto de recursos que a escola regular deverá dispor para atender à 

diversidade de seus alunos”. 

Para concluir esta seção, cita-se Leitão (2008, p. 163): 

 

Na dicotomia educação regular e educação diferenciada, os mais punidos são os 

tidos como incapacitados, porquanto privados da convivência com os considerados 

normais, o que representa a não participação das trocas de saberes, experiências, 

cultura, desejos e afetos inerentes à coexistência humana como fatores de máxima 

importância para a sobrevivência do ser humano e da sociedade. 

 

Entretanto, penso que a sociedade, ou melhor, a humanidade perde em 

crescimento espiritual esquivando-se do convívio de seus semelhantes numa demonstração de 

intolerância e ausência de amor ao próximo. 

 

3.2. Inclusão dos estudantes com deficiência visual 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que deve existir em todos os 

níveis de escolarização, desde a Educação Infantil até a Educação Superior e coloca em 

prática o atendimento educacional predispondo recursos e serviços com intuito de orientar 

estudantes e professores acerca da inclusão nas turmas comuns do ensino regular. 

Conforme está disposto em Brasil (2008, p. 16) “o atendimento educacional 

especializado disponibiliza programas de enriquecimento curricular, ensino de linguagens e 

códigos específicos de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistida, 

dentre outros”. Acrescente-se de Brasil (idem) que 

 

o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o 

desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino 

e deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou 

centro especializado que realize esse serviço educacional. 

 

É importante lembrar que, por vezes, as pessoas que apresentam alguma 

deficiência sensorial, física e/ou mental, não apenas os estudantes com deficiência visual, os 

quais este trabalho se propôs a estudar, são também portadoras de deficiências sociais: 

pobreza, desemprego, moradia precária (quando tem), acesso ao convívio social restrito, 

dentre outros. Sendo assim, embora esta pesquisa esteja comprometida com análises dentro do 

ambiente escolar, a questão do tratamento dado às pessoas com algum tipo de deficiência é 
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bem mais ampla, devendo considerar os aspectos sociais. A exclusão destas pessoas não se 

restringe à escola, mas à sociedade de modo geral. 

Adotar uma política de inclusão de pessoas com deficiências na rede regular de 

ensino não significa apenas a permanência física junto aos demais educandos, e sim, rever 

concepções e paradigmas e desenvolver o potencial dessas pessoas respeitando suas 

diferenças, limitações e entendendo suas necessidades. Dessa forma, não é o estudante que se 

molda que se adapta à escola, esta é que, consciente de sua função, deve colocar-se à 

disposição desta parcela da sociedade, tornando-se um espaço inclusivo. Segundo Boneti 

(2006, p. 118, 119), “uma ação educativa é também inclusiva quando garante a integração das 

pessoas na sociedade fornecendo-lhes meios de desenvolver autonomia no trabalho e 

culturalmente”, o que implica dizer “acesso aos bens culturais e sociais, ao capital cultural, 

econômico e público, aos saberes e habilidades necessárias à participação da atividade 

produtiva da sociedade”. 

Para complementar pode-se mencionar Fávero (2007, p. 38) quando ela afirma 

que ainda que os conteúdos da escola não sejam apreendidos pelos estudantes com 

deficiências, o convívio entre eles e entre eles e os sem deficiências é extremamente 

enriquecedor. Inclusive os alunos sem deficiência terão oportunidade de aprender a conviver e 

aceitar com maior naturalidade esses colegas com suas especificidades. 

Em relação aos estudantes com deficiência visual os primeiros estudos na área 

educacional resultaram de estudos médicos à semelhança das demais deficiências. Segundo 

Floriano (2010, p. 7) e Santos (2009), “na tentativa de divulgar os achados das pesquisas 

desenvolvidas na área médica com pessoas estudantes com deficiência visual, Peter Pontamus 

Fleming (cego) e o padre Lara Terzi escreveram os primeiros livros sobre a educação das 

pessoas cegas”. 

Outro importante fato que possibilitou à escrita os estudantes com deficiência 

visual foi a criação do Código Braille em 1825 por Louis Braille. No entanto, há registros
14

 de 

que em 1807, um alemão de nome Johann Wilhelm Klein (1765-1848) dedicando-se à 

educação laboral de pessoas cegas, desenvolveu um dispositivo de impressão com o qual se 

poderia digitar as letras maiúsculas do alfabeto latino através de marcas pontilhadas no papel. 

Reis, Eufrásio e Bazon (2010, p. 118) entendem que “as pessoas com deficiência 

visual devem ser atendidas pela inclusão e necessitam de diversas adaptações para terem 

acesso à linguagem vigente na escola, tanto em relação à escrita quanto aos materiais 

didáticos utilizados pelos professores”, e romper, segundo Nuemberg (2008, p. 309), com o 

                                            
14

 Em 1804, Johann Klein começou a ensinar um jovem cego, James Brown, em casa, com ajuda do governo 

alemão. Assim, surgiu o primeiro instituto de cegos na Alemanha. Disponível em: www.wikipedia.com.br. 

http://www.wikipedia.com.br/
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“círculo vicioso no qual, ao não acreditar na capacidade de aprender das pessoas com 

deficiência, não lhe são ofertadas condições para superarem suas dificuldades”. 

Nuemberg ainda afirma que como resultado deste comportamento de descrença no 

potencial de uma pessoa devido a uma diferença orgânica condena-se tal ser humano ao 

conformismo de sua condição não buscando meios de superá-la ou remediá-la. E Sassaki 

(2005, p. 20) justifica que este pensamento tem base “no modelo médico da deficiência 

segundo o qual o problema está na pessoa com deficiência e, por esta razão ela precisa ser 

“corrigida” (melhorada, curada, etc.) a fim de poder fazer parte da sociedade”. Ou seja, em 

nada resolveria técnicas modernas ou práticas diferenciadas de ensino. Leitão (2008, p. 133) 

também considera que 

 

essas explicações médicas sobre os problemas de aprendizagem escolar ou 

dificuldades específicas de aprendizagem isentavam a escola dos seus possíveis 

fracassos, na medida em que faziam recair exclusivamente sobre a criança/aluno a 

responsabilidade das dificuldades escolares. 

 

Esses casos de mau êxito escolar devem ser analisados sob diversos aspectos, 

como fisiológico, psicológico, familiar e escolar, mas não no sentido de encontrar um 

culpado, e, sim para buscar a solução e resolver a dificuldade que se apresenta. 

Mantoan (2005, p. 28) faz importantes esclarecimentos a esse respeito afirmando 

que 

a condição primeira para que a inclusão deixe de ser uma ameaça ao que hoje a 

escola defende e adota habitualmente como prática pedagógica é abandonar tudo o 

que a leva a tolerar as pessoas com deficiência nas turmas comuns, por meio de 

arranjos de “bem intencionada”, sempre atribuindo a esses alunos o fracasso, a 

incapacidade de acompanhar o ensino comum. (...) E que ensinar não é submeter o 

aluno a um conhecimento pronto, mas prover meios pelos quais, com liberdade e 

determinação, ele possa construir novos saberes, ampliar significados, na medida de 

seus interesses e capacidades, Envolve, necessariamente, libertar o aluno do que o 

impede de fazer o seu próprio caminho, pelas trilhas do conhecimento e de valorizar 

todo o seu esforço para aprender. 

 

Pretende-se, pois, construir não simplesmente escolas inclusivas, mas uma 

sociedade inclusiva “que viabilize a oferta de serviços e atendimentos adequados às 

necessidades de todos cidadãos” (Monteiro e Amaral, s/d, p.15), e onde atitudes 

discriminatórias possam ser eliminadas e substituídas por comportamentos e sentimentos 

imbuídos de tamanha sensibilidade que nos permita olhar para as pessoas e ver além do que 

nossos olhos conseguem captar e ver mais que uma diferença orgânica. Maior e mais forte 
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que as diferenças externas devem ser a capacidade de amar existente no âmago de cada ser 

humano. 

A didática dos professores é um aspecto do processo ensino-aprendizagem que deve 

ser repensado. Na perspectiva inclusiva, deve contemplar todos os estudantes através de 

atividades que contribuam com a interação, a cooperação, a socialização e a aprendizagem de 

todos. Jorge (2010, p.30) oportunamente adverte: 

 

Considerando que todos os alunos têm suas próprias necessidades educativas, a falta 

de conhecimento do professor sobre estratégia, métodos e materiais utilizados na 

educação de crianças deficientes visuais o conduz a atuações inadequadas no 

processo de ensino. 

 

Todo crescimento humano, inclusive o psicológico, requer interação sociocultural e 

depende das experiências vividas no convívio social (familiar, escolar, etc.). Valorizar os 

progressos na aprendizagem oportuniza o surgimento de comportamento autônomo 

habilitando-os a assumir responsabilidades, a desenvolver novas competências e habilidades. 

No que se refere às práticas educacionais direcionadas aos estudantes com deficiência 

visual, Jorge (2010, p.8) lembra que 

 

sua grande preocupação [a do professor] deverá ser de encontrar os caminhos para o 

deficiente visual ampliar seu contato com o mundo que o cerca: de um lado, 

ampliando sua percepção e compreensão dos conhecimentos; de outro, 

intensificando suas relações e comunicação com os que o cercam. 

 

Assim, cabe a cada educador reavaliar sua conduta em sala de aula e mudar os 

aspectos negativos que podem estar dificultando o aprendizado dos seus estudantes. Deve-se 

ter como foco na educação o acesso de todos ao conhecimento e evitar certa postura, ainda 

existente, de que é obrigação unicamente do aluno buscar o conhecimento. É dever nosso 

também, como educadores, proporcionar essa busca, se possível (por que não?), tornando-a 

prazerosa. 

Considerando relevantes os meios didáticos do docente, na sessão seguinte, fez-se 

um breve estudo bibliográfico para levantar informações acerca da didática dos professores 

que lecionam em turmas que apresentam estudantes com deficiência visual, dando foco aos 

professores de biologia. Para compor o capítulo também foi feita uma busca pelos trabalhos 

acadêmicos realizados no Brasil que investigavam o ensino das ciências numa abordagem 

inclusiva. 
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4. BIOLOGIA INCLUSIVA 

 

O progressivo aumento de estudos na área da educação especial e educação 

inclusiva evidenciam a preocupação da sociedade brasileira em reverter os casos de exclusão 

e abandono outrora registrados. 

 

4.1. O Ensino de Ciências numa abordagem inclusiva 

 

O ensino de Biologia requer competências e habilidades muitas vezes inerentes 

àqueles que dispõem de visão. Muitos conceitos e fenômenos da biologia requerem um 

desenho ou esquema explicativo. O modelo de célula e suas microestruturas, como retículo 

endoplasmático, complexo golgiensi ou mesmo a membrana celular exigem recursos visuais 

mesmo para os que dispõem de visão. Assim, questiona-se, como alguém com pouca ou 

nenhuma visão desenvolveria tais habilidades? Como explicar a estudantes com deficiência 

visual a dinâmica do processo geoquímico do carbono na natureza, ou o processo de 

fecundação humana, por exemplo, já tão complicado de compreender observando e 

analisando desenhos e fotos?  

O conhecimento e a valorização da diversidade biológica como um bem a ser 

respeitado e preservado pode contribuir para que se busquem atitudes e interações pacíficas 

com a natureza e ajudar a desenvolver a tolerância à diversidade entre seres humanos, 

condição para apreciar a pluralidade cultural. O conhecimento científico é um bem cultural 

coletivo, portanto as pessoas que apresentam deficiência visual, parcial ou total, devem 

usufruí-lo também. 

Na busca por respostas para os questionamentos anteriormente levantados espera-

se contribuir com o aprofundamento de aspectos relevantes e ainda pouco estudados acerca da 

Educação Especial, principalmente se relacionada ao ensino de Biologia. Espera-se, então, 

contribuir de forma positiva esclarecendo e fornecendo material para leitura e/ou pesquisa 

contendo atividades diversificadas para serem utilizadas nas aulas de Biologia com enfoque 

inclusivo. 

Trabalhos semelhantes ao proposto nesta dissertação têm sido produzidos pelo 

Brasil afora e no Ceará, especificamente na Faculdade de Educação, a FACED, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Alguns foram selecionados, citados e comentados, 

devido a crescente atenção que se tem conferido à educação inclusiva nos últimos anos, muito 

embora ainda incipiente quando a pesquisa relaciona deficiência visual e ensino. Na 

Universidade Federal do Ceará, após breve pesquisa de seus registros bibliográficos, 
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pesquisas envolvendo o ensino de Biologia e Educação Especial numa perspectiva inclusiva 

para estudantes com deficiência visual não foram localizados. 

Em 2006, um trabalho desenvolvido na Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho propõe aulas de Física direcionadas ao ensino inclusivo. Nesta pesquisa, o 

autor (VIVEIROS, 2006), além de algumas orientações atitudinais, motivacionais e de 

acessibilidade local, traz orientações didático-pedagógicas com o uso de materiais adaptados, 

computadores, calculadoras e máquinas braile. A figura 8 mostra interessante material 

utilizado para construir gráficos numa perspectiva bidimensional, muito útil tanto para quem 

enxerga quanto para quem não tem o sentido da visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Cartela perfurada para confecção de gráficos e outras figuras geométricas bidimensionais. FONTE: 

VIVEIROS, 2006. 

 

Em trabalho publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física em 2007, os 

autores (CAMARGO, et. al. 2007) propõem atividades para estudantes com deficiências 

visuais, mas que, na verdade, esclarece conceitos e fenômenos da Física inclusive para os que 

enxergam. O que nos remete à ideia de uma escola única e para todos, preconizada pela 

Constituição Federal que põe como princípio da educação “a igualdade de condições do 

acesso e permanência na escola” (artigo 206, inciso I). Uma das atividades propostas pelos 

autores para a melhor compreensão do conceito de aceleração apresenta como método de 

ensino demonstrar como blocos de madeira de diferentes massas (mesmo formato e 

superfícies) se deslocam sobre superfícies de diferentes texturas (áspera, lisa e textura 

intermediária). Ver figura 9. 
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FIGURA 9. Blocos de diferentes massas sobre superfícies. FONTE: CAMARGO, 2007. 

 

Em outro trabalho igualmente interessante, a autora, Jucilene Bertalli (2008) 

propõe a confecção de modelos químicos como o modelo atômico de Rutherford, o diagrama 

de Pauling e da tabela periódica em braile a fim de garantir a inclusão de estudantes cegos nas 

aulas de Química. Segundo a autora, estudantes com este perfil recebem pouca atenção em 

sala de aula e passam para as séries seguintes sem ter aprendido efetivamente os conteúdos 

previstos, de modo que os modelos foram primordiais na abordagem de conceitos como 

elétrons, nêutrons, camada eletrônica, distribuição eletrônica, localização de elementos 

químicos e respectiva massa atômica. 

No mesmo ano de 2007, na Universidade de São Luís no Maranhão, as autoras 

(MAGALHÃES et. al., 2007) apresentaram na III Jornada Internacional de Políticas Públicas 

um trabalho que tinha por intento descrever aspectos da política educacional no tocante à 

escolarização de pessoas com deficiência no município de Fortaleza, Ceará entre os anos de 

2003 e 2006. De acordo com a pesquisa foi verificada a importância das políticas já existentes 

como as Leis nº4024/61 e 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases, mas que é necessário focar 

atenção também na qualidade do ensino ofertado nas escolas, principalmente, as que atendem 

pessoas com deficiências. 

Em 2009, um trabalho realizado na Universidade Federal do Espírito Santo 

propõe a adoção de abordagens educacionais que melhorem a inclusão de alunos cegos ou 

com baixa visão do ensino médio comum tendo como base a disciplina de Biologia. Neste 

trabalho, as autoras (SANTOS E MANGA, 2009) propõem a criação e aplicação de modelos 

tridimensionais de células com legenda das estruturas citoplasmáticas em braile e apontam 

como resultado a otimização do ensino de biologia para estudantes com deficiência visual. Na 

pesquisa foi comprovado que pessoas com deficiência “são capazes de receber educação em 

situações de ensino comum, se existir nos ambientes escolares recursos que facilitem seu 

aprendizado” (SANTOS E MANGA, 2009). 
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Outro trabalho na área da educação inclusiva desenvolvido pelo Museu de 

Morfologia da Universidade Federal de Minas Gerais intitula-se “Células ao alcance das 

mãos” no qual, estudantes com deficiência visual têm oportunidade de tocar nas peças num 

total de “66 modelos em gesso, tridimensionais e em relevo representativo de células, 

organelas celulares, tecidos, órgãos, embriões e fetos humanos” (NOGUEIRA, 2004). Nas 

figuras 11 e 12 podem-se observar pessoas com deficiência visual tateando peças em gesso. 

Na figura 11 crianças manipulam uma célula e suas microestruturas citoplasmáticas e na 

figura 12 um adolescente toca um modelo equivalente ao intestino humano. 

 

 

FIGURA 10. Crianças manuseando célula em gesso. FONTE: Nogueira, 2004. 

 

 

 

FIGURA 11. Jovem com deficiência visual manuseia modelo do intestino humano produzido em gesso. FONTE: 

Nogueira, 2004. 
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Camelo (2010), em reportagem da revista Ciência Hoje, on line, relata prática 

pedagógica em que a professora, Bianca Navarro, ensina a estudantes cegos utilizando 

miçangas, barbante, linha, elástico e outros materiais conforme mostra a figura 13. Segundo a 

professora existem conteúdos e conceitos da Biologia que são difíceis até para os 

normovisuais e então houve a ideia de montar esquemas que pudessem ajudar àqueles que não 

contam com o sentido da visão.  E ela dá uma dica: materiais com muitos detalhes e 

informações confundem os alunos cegos durante a leitura tátil. Na matéria, ainda segundo 

Bianca os alunos reconhecem o esforço dos professores ao criarem material que facilita a 

percepção dos que não enxergam. 

 

 

FIGURA 12. Miçangas, elásticos e outros produtos são usados na confecção de material didático. Os relevos 

ficam claros e podem ser lidos por três estudantes com deficiência visual ao mesmo tempo. FONTE: CAMELO, 

2010. 

 

Analisando sob outro aspecto, o dos professores, em agosto de 2012, o I Encontro 

Educacional na Perspectiva Inclusiva – ENEPI realizado na Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus de Ilha Solteira buscou habilitar professores e 

coordenadores da educação especial ao uso de softwares, braile e soroban e assim oferecer-

lhes meios de desenvolverem práticas de ensino e avaliação que considerem a diversidade da 

sala de aula. Neste mesmo ano, a professora do departamento de educação da Universidade 

Federal do Ceará, Adriana Limaverde, também realizou evento de cunho semelhante: nele, 

professores que atendem crianças e jovens com deficiências da rede pública e privada 
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puderam compartilhar experiências e angústias no dia-a-dia de seu trabalho com a Educação 

Especial. 

Em Fortaleza, trabalhos abordando a temática educação inclusiva também têm 

sido realizados. Na dissertação do mestrado em Educação na Universidade Federal do Ceará, 

em 2010, o autor (RODRIGUES, 2010) aborda o uso de tecnologias da informação e 

comunicação por alunos cegos numa escola pública do município de Fortaleza buscando 

averiguar sob que condições o aplicativo Edivox facilita a realização de atividades de escrita 

por alunos cegos. 

Em 2011, em outra dissertação do mestrado em Educação da UFC, a autora 

(BENEVIDES, 2011) avalia a aprendizagem de alunos com deficiência no ensino superior 

público destacando as dificuldades e condições de acessibilidade de professores e alunos 

quanto ao processo avaliativo. 

Estes trabalhos sinalizam a gradual atenção em pesquisar sobre deficiência visual, 

inclusão e ensino, entretanto há muito a ser feito até que a inclusão realmente aconteça e que 

estudantes com deficiência visual participem efetivamente da vida em sociedade. 

Como afirma Carvalho (1993, 93) ao considerar a trajetória da Educação Especial 

no Brasil pode-se perceber rapidamente que as pessoas com deficiências atualmente 

encontram-se em melhor situação, embora ainda não seja a ideal, visto que aquelas condutas 

de maus tratos e abandono de outrora, bem como as de assistencialismo, mais recentemente, 

têm sido suplantadas. Avanço maior pode-se, com certeza, observar ao relembrar que no 

passado crianças com deficiências eram encaminhadas a hospitais psiquiátricos como muito 

bem relata Kassar (2012, p. 834, 844). Em relação a esse momento da história da Educação 

Especial brasileira ela afirma:  

 

Considerando a situação por este aspecto, identifica-se uma grande diferença de 

enfoque da questão: a legislação brasileira mudou radicalmente a abordagem do 

atendimento a essa população, inclusive tomando para si a responsabilidade de 

atendimento a esses alunos, pois a legislação atual privilegia o atendimento a alunos 

com deficiências nas escolas comuns públicas. Dessa forma, a incorporação e a 

efetivação dos direitos das pessoas com deficiências no país, seja por adesão a 

acordos internacionais, seja como decorrências de lutas internas de grupos 

organizados da sociedade civil brasileira, nos parecem um grande avanço. 
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4.2.O Ensino de Biologia para estudantes com deficiência visual 

 

Já se passaram cento e oitenta e quatro anos desde que Louis Braille criou o 

sistema Braille de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual oportunizando-as à 

educação escolar. Entretanto, ainda prevalece no imaginário e nas atitudes da maioria das 

pessoas o mito da impossibilidade do desenvolvimento cognitivo devido sua condição 

orgânica. 

Lira e Schlindwein (2008, p. 181) enfatizam que  

 

ao longo da história, e mais especificamente na modernidade, a cegueira tem sido 

considerada como uma deficiência, como uma falta, uma impossibilidade que vai 

gerar uma desvantagem em relação aos demais. Essa percepção da cegueira como 

deficiência tem como resultado uma relação focada no preconceito e discriminação 

para com o cego e limita suas possibilidades reais de inclusão. 

 

Também Rodrigues (2010, p. 24) tem interessante posicionamento em relação a 

isso:  

 

Com as condições advindas da cegueira como, por exemplo, pouca mobilidade e 

ritmo lento na apreensão da realidade, não podemos pensar que a pessoa cega não 

possa se engajar socialmente e interagir com as demais dentro de uma determinada 

cultura sob um ritmo próprio e diferenciado. Esse engajamento contribuirá para 

trocas interativas, sem a preocupação de tornar-se igual ao outro sob o aspecto de 

produzir em quantidade semelhante às pessoas videntes. 

 

Laplane e Batista (2008, p.213) compartilham de semelhante opinião e explicam 

que “a ausência de visão teria como decorrência um atraso no desenvolvimento do controle da 

postura e dos movimentos” (...), mas que  

 

os eventuais atrasos vão sendo compensados graças à plasticidade cerebral e à 

experimentação, de modo que ao chegar à adolescência o desenvolvimento se 

apresenta em geral como normal, a menos que a criança tenha sido privada de 

experiências sensoriais, motoras, cognitivas e sociais significativas. 

 

Nuemberg (2008, p. 311) escrevendo sobre Vigotsky, que fez análises sobre a 

teoria do desenvolvimento e da educação de pessoas cegas, afirma que  
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Vigotsky nega a noção de compensação biológica do tato e da audição em função da 

cegueira e coloca o processo de compensação social centrado na capacidade da 

linguagem de superar as limitações produzidas pela impossibilidade de acesso direto 

à experiência visual. 

 

E complementa enunciando que “o conhecimento não é mero produto dos órgãos 

sensoriais, embora estes possibilitem vias de acesso ao mundo. O conhecimento resulta de um 

processo de apropriação que se realiza nas/pelas relações sociais”. 

Sendo assim, o processo de inclusão que garante a presença daqueles que 

apresentam alguma deficiência, como a visual, nas salas de aula de ensino regular é um 

grande passo pelo simples fato de permitir a interação social destas pessoas. Mazzotta (1982, 

p.51) elenca os benefícios da inclusão da pessoa com deficiência visual no seu 

desenvolvimento como pessoa e aluno:  

 

Aspectos tais como o desenvolvimento da linguagem e formação de conceitos, o 

ajustamento pessoal e social, além do desempenho acadêmico, são favorecidos pelo 

convívio com videntes, no lar, na escola e na comunidade, e pela participação nas 

atividades regulares programadas pela escola. Como resultado adicional, o modelo 

de recursos contribui para o esclarecimento da comunidade, proporcionando a 

minimização dos preconceitos sociais em relação à cegueira e à deficiência visual. 

 

O processo de inclusão, paulatinamente iniciado na segunda metade do século 

XX, após a 2ª Guerra Mundial e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(FRANCO E DIAS, 2005), só se consolidou a partir de 2003 (Kassar, 2011, p. 62). 

Conforme sugere Ferreira (2005, p. 41-42; 45) partindo-se da premissa de que 

todas as crianças são especiais, todas as escolas devem também ser especiais e oportunizar de 

modo permanente a aprendizagem por meio da diversificação de estratégias de ensino e 

capacitação de professores. 

Desse modo, explica Ferreira (2005, p. 45): 

 

Uma metodologia de ensino inclusiva deve ser capaz de garantir que o aluno se sinta 

motivado para freqüentar a escola e participar das atividades na sala de aula, deve 

possuir qualidade curricular e metodologia, deve identificar barreiras à 

aprendizagem e planejar formas de removê-las para que cada aluno seja 

contemplado e respeitado em seu processo de aprendizagem. 

 

Complementando e corroborando com Ferreira (2005), Mantoan (2005, p. 26) 

denuncia que os problemas 



65 

 

(...) mais comumente citados: escolas que carecem de possibilidades de acesso físico 

a alunos com deficiências motoras; salas de aula superlotadas; falta de recursos 

especializados para atender às necessidades de alunos com deficiências visuais; 

necessidades de se dominar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e de intérpretes 

para os alunos surdos; ausência ou distanciamento de serviços de apoio educacional 

ao aluno e professor; resistência de professores, que alegam falta de preparo para 

atender aos alunos com deficiência, nas salas de aulas comuns, reticências dos pais 

de alunos com e sem deficiências, entre outros. 

 

Monteiro e Amaral (s/d, p.15) também indicam outros fatores que levam ao 

desestímulo e mesmo ao fracasso do estudante com deficiência na escola e possíveis soluções: 

 

Para que uma escola se torne verdadeiramente inclusiva, é preciso que seus 

professores sejam motivados, envolvidos com o novo paradigma da inclusão e, 

sobretudo, capacitados para dar conta de atender às diversidades; às necessidades de 

seus alunos especiais, para que eles não fracassem na escola e na sociedade. 

 

É fundamental frisar, porém, que este fracasso, esquece-se a escola e a sociedade, 

não é unicamente daquele aluno, deficiente ou não, que não logrou êxito, mas da escola que 

não buscou os meios necessários à aprendizagem de todos, que não foi capaz de desenvolver 

as habilidades de seus alunos. 

Na tentativa de contribuir para a solução de alguns desses obstáculos, apontados 

por Ferreira (2005) e Mantoan (2005) como a falta de recursos especializados ao ensino dos 

estudantes com deficiência visual e a ausência ou distanciamento de serviços de apoio 

educacional ao aluno e ao professor, bem como a adoção de atitudes de superação de barreiras 

de acesso ao currículo as quais conduzem ao fracasso escolar elevando não somente os 

índices de desistência e evasão na escola, mas, principalmente, da exclusão social, é que se 

propôs a elaboração de um roteiro de aulas de Biologia que poderá ser utilizado pelo professor 

da disciplina em suas aulas sempre que necessário. 

Cerqueira e Ferreira (1996) explicam que “a carência de material adequado pode 

conduzir a aprendizagem da criança com deficiência visual a um mero verbalismo, 

desvinculado da realidade; alguns recursos podem suprir lacunas na aquisição de informações 

pela criança deficiente visual”. 

E eis que cooperando com o aprendizado das pessoas com deficiência visual, 

tornando acessível o conhecimento a eles, torna-se o direito à educação, um direito social e 

constitucional possível.  
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Monteiro e Amaral (s/d, p. 16) explicam que “a inclusão deixa de ser uma questão 

que afeta, somente, o cotidiano das escolas, e as esferas didático-pedagógicas, pois ela se 

configura como sendo uma questão de âmbito político e social, consubstanciada, sobretudo, 

na garantia do direito à cidadania para todos”. 

Neste sentido, também o ensino de Biologia deve estar sincronizado com a 

formação da criticidade e refletividade do aluno diante das diversas situações de seu 

cotidiano, bem como com a geração de um modo de participação questionadora e 

transformadora de inquietudes pessoais e sociais. 

Atualmente, os meios de comunicação estão frequentemente, disponibilizando 

notícias cuja compreensão depende de certo saber científico, especialmente, saberes de 

domínio da Biologia. Clonagem, transgênicos, efeito estufa são alguns exemplos de temas 

veiculados na mídia local e global que pedem entendimento de saberes biológicos. Também a 

compreensão de questões referentes à saúde corporal e ambiental permeia o saber biológico e 

“pode favorecer o desenvolvimento de modos de pensar e agir que permitem aos indivíduos 

se situar no mundo e dele participar de modo consciente e conseqüente” (PCN, 1999, p. 38). 

Krasilchick (2008, p. 11) explica que a contribuição da formação biológica é  

 

para que cada indivíduo seja capaz de compreender e aprofundar as explicações 

atualizadas de processos e de conceitos biológicos, a importância da ciência e da 

tecnologia na vida moderna, enfim, o interesse pelo mundo dos seres vivos. Esses 

conhecimentos devem contribuir, também, para que o cidadão seja capaz de usar o 

que aprendeu ao tomar decisões de interesse individual e coletivo, no contexto de 

um quadro ético de responsabilidade e respeito que leve em conta o papel do homem 

na biosfera. 

 

A mesma autora ainda afirma que  

 

a biologia, além das funções que já desempenha no currículo escolar, deve passar a 

ter outra, preparando os jovens para enfrentar e resolver problemas, alguns dos quais 

com nítidos componentes biológicos, como o aumento da produtividade agrícola, a 

preservação do ambiente, a violência, etc.”. (KRASILCHICK, 2008, p. 20) 

 

E Marandino et. al. (2009, p. 135) complementa argumentado que  

 

os conhecimentos das Ciências Biológicas estão em nosso cotidiano, presentes nos 

desenhos animados, nas propagandas, nas novelas, nos produtos que consumimos, 

por meio de imagens, termos, conceitos, idéias, representações. Povoam o 
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imaginário das pessoas comuns mediante idéias como identificação da paternidade, 

alimentação sadia, solução de doenças. 

 

De acordo com Krasilchick (2008, p. 188) questões como preconceito e 

discriminação que estão relacionados com conhecimentos da biologia tais como herança 

gênica, doenças congênitas devem ser identificados na sala de aula e abordados tanto sob o 

aspecto biológico como social no sentido de gerar sentimentos de respeito e tolerância. Para a 

referida autora, “os professores de biologia não podem se furtar à responsabilidade de ajudar 

seus alunos a desenvolver as habilidades necessárias para incorporar à análise de um 

problema o ponto de vista social e político, que é requerido de todo cidadão”. 

Se a abordagem científica já é precária ou mesmo inexistente em determinadas 

situações o que pensar do ensino das Ciências, dentre elas, a Biologia, então estas questões se 

tornam mais imperativas quando se trata de estudantes com deficiência visual.  

O ensino de Biologia requer o entendimento de muitos conceitos e fenômenos 

abstratos e a utilização de linguagem científica específica que precisa ser compreendida pelos 

estudantes. Por sua vez, o professor em contínua formação deve preparar-se para as possíveis 

adversidades que poderão surgir na sua lida diária. Ter a oportunidade de conviver e lecionar 

para jovens com deficiência visual seria um destes desafios na vida docente de um educador. 

E para atingi-los no processo de ensino e aprendizagem são necessárias metodologias que 

promovam a aprendizagem de todos os alunos. 

Analisando a bibliografia disponível foi notória a precariedade de estudos 

abordando as questões até então levantadas neste trabalho. Pesquisas que envolvam o ensino 

de biologia para estudantes com deficiência visual são raros de forma que disponibilizar 

material de pesquisa e metodológico como o que foi proposto que possa contribuir com a 

didática dos atuais e futuros professores de biologia justificam a relevância desta pesquisa de 

dissertação. 

O processo de ensino-aprendizagem de conteúdos de biologia para estudantes com 

deficiência visual é um desafio que requer o aperfeiçoamento constante dos professores, a fim 

de melhorar sua didática com a utilização de metodologias de ensino que contemplem todos 

os alunos indistintamente. 

Taquary e Fagundes (2009) confirmam uma maior facilidade no ensino de jovens 

que são utilizados materiais táteis, mesmo entre os de visão normal. 

Laplane e Batista (2008, 225) explicam que  

 

os exemplos de confecção e uso de materiais acessíveis em atividades concretas e 

projetos de ensino remetem ao conjunto de informações que constitui a base sobre a 
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qual as estratégias pedagógicas serão construídas, utilizando-se recursos específicos, 

materiais diversos e pequenas adaptações segundo a necessidade. 

 

As autoras ainda explicam que uma aprendizagem focada no social juntamente 

com a utilização de recursos tateáveis contribui enormemente para a eliminação das barreiras 

impeditivas do acesso ao conhecimento, tornando a sala de aula um ambiente de inclusão, 

acessível a todos os alunos. 

Nos PCN (1999, p. 184) também está claramente evidenciado a importância da 

proposição de atividades que priorizem a construção do conhecimento pelo próprio estudante 

retirando-o da condição de passividade:  

 

É recomendável, por um lado, promover atividades coletivas ou individuais dos 

alunos, em que suas preferências e interesses possam se manifestar, suas diferenças 

individuais possam se revelar e serem valorizadas, o que também contribui 

significativamente para a motivação, ou seja, para o desejo de aprender 

 

A definição das estratégias que poderão ser utilizadas em sala de aula pelo 

professor deve estar focada na aprendizagem de todos os alunos segundo Monteiro (2011, p. 

39-40). Confirmando a importância da escolha ponderada da (s) estratégia (s) usada em sala 

de aula, Laplane e Batista (2008, p. 216) explicam que “não há uma conduta única que possa 

ser seguida em todos os casos, mas sim, estratégias de caráter geral que podem facilitar o 

trabalho escolar e derrubar barreiras de comunicação e acesso ao conhecimento”. 

Conforme explicam Cerqueira e Ferreira (1996) entende-se por recursos didáticos 

os recursos físicos que possam auxiliar o educando a realizar sua aprendizagem de forma 

eficiente como um meio facilitador, ou incentivador do processo ensino-aprendizagem. 

Segundo estes autores, alguns critérios devem ser levados em consideração durante a escolha, 

adaptação ou elaboração dos recursos didáticos para alunos estudantes com deficiência visual: 

 

 Tamanho: os materiais devem ser confeccionados ou selecionados em 

tamanho adequado às condições dos alunos. Materiais excessivamente pequenos não 

ressaltam detalhes de suas partes componentes ou perdem-se com facilidade. O 

exagero no tamanho pode prejudicar a apreensão da totalidade. (visão global); 

 Significação tátil: o material precisa possuir um relevo perceptível e tanto 

quanto possível, constituir-se de diferentes texturas para melhor destacar as partes 

componentes. Contrastes do tipo: liso/áspero, fino/espesso permitem distinções 

adequadas: 

 Aceitação: o material não deve provocar rejeição ao manuseio, fato que 

ocorre com os que ferem ou irritam a pele, provocando reações de desagrado: 
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 Estimulação visual: o material deve ter cores fortes e contrastantes para 

melhor estimular a visão funcional do aluno deficiente visual: 

 Fidelidade: o material deve ter sua representação tão exata quanto possível do 

modelo original; 

 Facilidade de manuseio: os materiais devem ser simples e de manuseio fácil, 

proporcionando ao aluno uma prática utilização: 

 Resistência: os recursos didáticos devem ser confeccionados com materiais 

que não se estraguem com facilidade considerando o freqüente manuseio pelos 

alunos, e  

 Segurança: os materiais não devem oferecer perigo para os educandos. 

 

Mazzotta (1982, p.58) explica que 

 

o recurso mais adequado será aquele que for mais compatível com as necessidades 

educacionais e a situação ambiental total de cada aluno. (...) Os efeitos da integração 

e da segregação constituem também, elementos importantes a serem considerados na 

decisão sobre a escolha do recurso educacional. 

 

Marandino (2009, p. 171) enfatiza a crescente utilização de recursos como filmes, 

programas de TV, revistas e jornais dentre outros nas aulas de Ciências e Biologia tanto por 

iniciativa dos professores como por interesse dos alunos na veiculação de informações por tais 

mídias, no entanto explica que o uso destas tecnologias na escola “não significa 

necessariamente que nossas escolas tenham utilizado com prodigalidade esses recursos, e 

também não se trata aqui de apostar no emprego dessas mídias, como elementos 

indispensáveis para o desenvolvimento de aulas de Ciências ou de Biologia”. 

Para Marandino (2009, 174) cabe à escola dar novo significado ao uso de mídias 

na escola. De acordo com a autora (2009, p. 184) 

 

o desafio, no que se refere aos educadores, encontra-se no reconhecimento do 

potencial desses programas, filmes, materiais audiovisuais, vídeos e textos para 

desenvolver trabalhos em ensino de Ciências e Biologia que sejam criativos, estejam 

conectados com nosso contexto e produzam sentido para nossa realidade, para os 

objetivos e finalidades educacionais. 

 

E o que fazer ou como fazer em relação ao ensino de biologia para estudantes com 

deficiência visual? Monteiro e Amaral (s/d, p. 15) explicam ser 

 

imprescindível que, cada aluno com necessidades especiais, com suas 

peculiaridades, diferenças e diversidades singulares, recebam a atenção, os cuidados 
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e o acompanhamento necessários, para que possa desenvolver suas potencialidades e 

capacidades. É importante que toda comunidade escolar seja, devidamente 

preparada, para receber e conviver com os alunos especiais e seus pais, a fim de que 

o paradigma da inclusão seja realmente construído e consolidado. 

 

Cardinali e Ferreira (2010) sugerem no ensino de conteúdo de biologia a 

estudantes com deficiência visual o “reconhecimento de imagens táteis pelo uso de materiais 

concretos que possibilitem aos alunos a formação da representação mental do que lhe é 

oferecido para tatear”. Conforme estes autores a metodologia atual adotada nas aulas de 

Biologia e nos livros didáticos utilizados nas escolas apóia-se num conteúdo fragmentado que 

supervaloriza a memorização em detrimento da compreensão dos conceitos analisados, 

situação esta que leva ao desinteresse do aluno deficiente visual devido a carência de 

materiais pedagógicos adaptados. 

Para Cardinali e Ferreira (2010) “o estudo da célula requer visualização 

microscópica de suas estruturas, e a apresentação de material pedagógico concreto tátil e 

tridimensional pode possibilitar ao aluno cego uma aproximação do que é observado pelo 

vidente que tem ao seu alcance inúmeros recursos disponíveis”. 

Embora os estudantes videntes realmente tenham mais possibilidades de recursos 

didáticos, além do livro, Krasilchick (2008, p. 62) tece comentários interessantes acerca da 

utilização das figuras planas, outro recurso muito utilizado em sala de aula pelos professores 

de biologia. Segundo ela, “nas aulas de biologia, alguns problemas específicos nesse campo 

foram identificados: os alunos têm dificuldade de imaginar, a partir de figuras representadas 

no plano, uma figura em três dimensões”. 

E propõe como solução a utilização de modelos confeccionados com massa de 

modelar ou outro material. De acordo com Krasilchick (2008, p. 62), 

 

usando modelos feitos de massa de modelar ou de qualquer material semelhante, 

cortados em vários planos, o aluno compreende facilmente a relação entre o corte e o 

todo. Para avaliar ou desenvolver o aprendizado, é interessante que os alunos façam 

também o exercício inverso: a partir da observação de uma lâmina, reconstruir a 

estrutura em três dimensões, desenhando ou construindo um modelo. 

 

Uma dificuldade, porém, ao utilizar modelos tridimensionais, segundo Krasilchick 

(2008, 65) encontra-se no fato de os estudantes não relacionarem os modelos ao objeto real ou 

ao processo o qual está sendo demonstrado. 

Diante de tudo que já fora exposto frisa-se novamente a importância da pesquisa 

desenvolvida nesta dissertação que é a análise de modelos tridimensionais como um recurso 
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pedagógico no ensino de biologia para estudantes com deficiência visual. Outros estudos já 

realizados na mesma perspectiva foram relatados neste trabalho, porém com alguns pontos 

diferenciais. Nesta proposta os modelos foram criados pelos próprios alunos com deficiência 

visual em cooperação com os videntes como uma forma de incentivar a interação entre eles e 

também superar a dificuldade de relacionar os modelos tateados ao desenho ou esquema que 

se deseja demonstrar. 

A criação dos modelos pode ser desenvolvida durante as aulas de biologia na 

culminância de um conteúdo dado a fim de evitar as constantes queixas de falta de tempo, que 

é uma realidade, dos educadores em seu contra-turno. O material utilizado, caso não esteja 

disponível na escola, pode ser adquirido pelos alunos em sistema de cota. Nesta pesquisa, os 

educandos formaram equipes para montar o modelo e adquirir o material necessário à sua 

confecção. 

Com esta metodologia foi possível superar dois obstáculos comumente relatados 

nas salas de aula: falta de tempo para desenvolver uma aula dinâmica e a falta de recurso 

didático que torne a aula interativa. Os estudantes costumam lamentar a ausência de aulas 

interessantes, dinâmicas; bem como os docentes da falta de interesse e entusiasmo dos seus 

pupilos. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1.Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa tem abordagem qualitativa e indutiva e foi realizada mediante 

aplicação de questionário semi-estruturado que se encontra no apêndice A. Também se 

realizou breve estudo bibliográfico a fim de situar historicamente o processo de inclusão no 

Brasil e averiguar as pesquisas já desenvolvidas envolvendo ensino e deficiência visual e 

também o ensino de biologia e a utilização de modelos tridimensionais.  

Para a etapa de estudo bibliográfico recorreu-se à análise de livros, artigos, 

monografias, teses e demais fontes bibliográficas disponíveis em bibliotecas e sítios 

científicos eletrônicos. 

 

5.2.Cenário da Pesquisa 

 

A instituição onde a pesquisa se desenvolveu foi uma escola pública de ensino 

médio localizada na cidade de Fortaleza no estado do Ceará. A opção decorreu do fato da 

autora desta dissertação, ser professora de Biologia da escola pesquisada e deparar-se com a 

chegada de jovens estudantes com deficiência visual sem ter recebido treinamento 

especializado (nem mesmo na graduação) acerca das especificidades de cada deficiência ou 

das adaptações metodológicas necessárias à compreensão dos conteúdos. 

A escola pesquisada foi fundada em 1976 e na época oferecia ensino médio e 

profissionalizante. Em 2011 o ensino profissionalizante foi extinto passando a ofertar apenas 

o ensino médio e pré-vestibular. Atende jovens com deficiência visual desde 2010 e para isso 

dispõe de uma Sala de Recursos Multifuncionais destinada ao atendimento educacional dos 

estudantes com deficiências que buscam a escola oportunizando-lhes tecnologia assistiva, 

softwares e hardwares, impressora braile e ampliada e material tátil. A escola também conta 

com ajuda de um profissional com conhecimento em Educação Especial lotado nesta sala 

multifuncional equipada para receber jovens com deficiência física, sensorial e intelectual. 

As salas de recursos multifuncionais são espaços localizados dentro das escolas de 

educação básica no qual se efetiva o atendimento educacional especializado (AEE) e conta 

com materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos 

para o atendimento aos estudantes público-alvo da educação especial (alunos com deficiência 

física, sensorial e intelectual, com transtornos globais de desenvolvimento ou 

superdotados/altas habilidades), num turno contrário ao de suas aulas. 
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Estas salas foram instituídas pelo Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais através da portaria nº 13 de 24 de abril de 2007. De acordo com a portaria 

existem dois tipos de salas de recursos multifuncionais, Tipo I e Tipo II. Aquela conta com 

materiais como microcomputadores, monitores, fones de ouvido e microfones, scanner, 

impressora laser, teclado e colméia, mouse e acionador de pressão, lap top, materiais e jogos 

pedagógicos acessíveis, software para comunicação alternativa, lupas manuais e lupa 

eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras, armário e quadro melanínico. 

Já o segundo tipo de sala é constituído pelos materiais encontrados na sala tipo I e 

outros como impressora braile, reglete
15

 de mesa, punção, soroban, guia de assinatura, globo 

terrestre acessível, kit de desenho geométrico acessível, calculadora sonora, software para 

produção de desenhos gráficos e táteis. (SANTOS, 2010, 31-32). Na escola na qual a pesquisa 

se realizou, a sala de recursos multifuncionais é do tipo II. 

A instituição está mais bem adaptada aos estudantes com deficiência visual. 

Dispõe de rampas de acesso à escola e ao corredor de salas de aula, mas não há acessibilidade 

para adentrar as salas, à quadra de esportes e banheiros. Também não há piso tátil. 

 

5.3.População envolvida 

 

Os estudantes da escola, em que foi aplicada a pesquisa, moram nos bairros 

periféricos de Fortaleza, mas também da região metropolitana como Caucaia. Em relação aos 

estudantes com deficiência visual que responderam ao questionário os bairros declarados no 

material de coleta de dados foram: Cajazeiras, Vila Manoel Sátiro, Planalto Airton Sena, 

Jurema (bairro do município de Caucaia), Parque Araxá e Montese. Dois deles não souberam 

informar seu endereço. Estão na faixa etária entre catorze e dezenove anos, sendo três homens 

e cinco mulheres. 

 

5.4.Instrumentos de Pesquisa 

 

O questionário foi aplicado com oito estudantes com deficiência visual do 

primeiro ano do ensino médio com idades entre catorze e dezenove anos. Embora a escola 

                                            
15

 A reglete é um instrumento de escrita para pessoas cegas que consiste numa espécie de prancheta formada por 

duas placas de metal ou plástico, fixas uma à outra por dobradiças, de modo que uma folha de papel possa ser 

colocada entre elas. A placa superior possui janelas que equivalem às celas braile e à medida que o papel vai 

sendo pressionado com o punção vão surgindo pontos em relevo que correspondem à escrita braile. FONTE: 

<www.senai.br/braille/produção> 
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tenha quantitativo maior de estudantes com deficiência visual matriculados, eles faltam 

bastante, o que dificultou parcialmente esta pesquisa. 

Participaram da pesquisa apenas os estudantes devidamente matriculados que 

apresentasse deficiência visual, baixa visão e/ou cegueira, e que se disponibilizaram a 

responder o questionário. As perguntas foram lidas aos estudantes pela autora da dissertação. 

O questionário aplicado com estes alunos teve como objetivo identificar o (s) 

conteúdo (s) de Biologia geradores de dificuldades entre os estudantes com deficiência visual 

da escola pesquisada. Foram questionados também sobre como perderam a visão ou se 

nasceram com deficiência visual, como se sentiram em relação à perda visual, além de 

questões tais como idade, série e endereço. 

 

5.5. Construção dos modelos tridimensionais 

 

Os modelos foram construídos por estudantes com deficiência visual e de visão 

normal, utilizando os seguintes materiais: massa de modelar, papelão, madeira prensada, 

arame, cola, biscuit, tintas para colorir, pincéis e caneta. Esta atividade foi desenvolvida 

durante os meses de agosto e setembro de 2013 durante as aulas de Biologia, totalizando 

aproximadamente 7 horas de trabalhos manuais. 

Neste período, ao final de cada conteúdo dado, previsto no plano anual da 

disciplina de biologia, os alunos eram organizados em equipes sendo que os que apresentam 

deficiência visual (que são três por turma) deveriam ficar em grupos separados. Ou seja, havia 

três equipes em que um dos integrantes apresentava deficiência visual. Em seguida eram 

orientados a escolherem um desenho ou esquema do assunto recentemente abordado para 

criarem o modelo tridimensional utilizando o material previamente adquirido por eles. O 

material fora adquirido pelos estudantes de cada turma em sistema de cota. 

Devido à baixa assiduidade dos colegas com deficiência visual, por vezes os 

modelos foram desenvolvidos sem suas presenças e eis que estes tinham limitações ao serem 

tateados: muito pequenos ou excesso de textos explicativos acompanhando os moldes, como 

se pode perceber no modelo tridimensional da bomba de sódio e potássio. (FOTO 4 no 

Produto Educacional). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A escola pesquisada atende jovens com deficiência visual desde 2010. Neste 

primeiro ano de funcionamento apenas um aluno freqüentou a escola. A presença deste 

estudante, que apresentava baixa visão em um olho e cego do outro, foi suficiente para que 

fosse providenciada a implantação da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) na escola. 

A partir do ano seguinte a escola passou a receber uma média de quatro a seis 

alunos por ano, totalizando no ano de 2013 quinze estudantes com deficiência visual sendo 

seis com baixa visão, distribuídos entre os turnos manhã e tarde. (Tabela 1)  

 

TABELA 2 - Distribuição de estudantes com deficiência visual, cego e baixa visão, por turno. Fonte: própria 

autora. 

TIPO DE 

DEFICIÊNCIA 

TURNO QUANTIDADE 

 

 

BAIXA VISÃO MANHÃ - 5 

 TARDE - 1 

CEGOS MANHÃ - 8 

 TARDE - 1 

 

Para identificar o (s) conteúdo (s) da disciplina Biologia gerador (es) de 

dificuldades à boa compreensão por parte dos estudantes com deficiência visual foi aplicado 

um questionário aos jovens com este perfil. Em resposta ao questionário o conteúdo apontado 

com maior freqüência foi citologia. Além de questionar acerca dos conteúdos mais difíceis, 

pesquisou-se sobre o tipo de deficiência visual, como adquiriu e o impacto em suas vidas, 

sobre suas relações familiares, adaptação às escolas (antigas e a atual), bem como a 

importância destas relações em suas vidas. 

O questionário foi aplicado aos alunos com idade entre catorze e dezenove anos 

dos primeiros anos de Ensino Médio do turno manhã por serem estes, turno e turmas, de 

maior representatividade da deficiência visual na escola. No turno manhã encontram-se 86,7% 

do quantitativo total dos estudantes com deficiência visual da escola e as turmas de 1º ano 

deste turno abrangem 53,8% do total de jovens com deficiência visual. 

O turno manhã comporta um total de treze estudantes com deficiência visual, 

sendo cinco com baixa visão e oito cegos, porém responderam ao questionário apenas oito, 

dada a baixa assiduidade de alguns dos alunos com o perfil analisado na pesquisa. Dos oito 
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participantes, dois apresentam baixa visão e seis são cegos; destes, cinco são de nascença e 

um resultante de doença, o glaucoma, doença resultante do aumento anormal da pressão 

interna do olho (FLORIANO, 2010, p.16). 

Dentre os cegos de nascença, há um que conseguiu recuperar 20% da visão 

através da realização de cirurgias; além disso, apenas dois deles conhecem a causa da 

cegueira, um por retinopatia, no qual se verifica a formação de uma membrana pós-cristalina 

que leva ao descolamento da retina (FLORIANO, 2010, p.17), e o outro por catarata 

congênita, que decorre da opacidade do cristalino, causando embaçamento da visão 

(FLORIANO, 2010, p.16). 

Dentre os de baixa visão, há um que tem perdido a visão aos poucos desde os 

catorze anos, possivelmente, segundo diagnósticos ainda inconclusivos, até a época da 

aplicação do questionário, devido a danos no nervo óptico. Para este questionado a perda da 

visão causou incômodo no início, mas se adaptou bem na escola. 

 

Tabela 3 – Relação de estudantes com tipo de deficiência e como adquiriu. Fonte: própria autora 

ESTUDANTE TIPO DE DEFICIÊNCIA COMO ADQUIRIU 

1 BAIXA VISÃO NASCENÇA 

2 BAIXA VISÃO A PARTIR DOS 14 ANOS 

3 CEGO RETINOPATIA 

4 CEGO CATARATA 

CONGÊNITA 

5 CEGO NASCENÇA 

6 CEGO NASCENÇA 

7 CEGO NASCENÇA 

8 CEGO GLAUCOMA 

 

Quando questionados sobre os sentimentos envolvidos com a perda da visão, 

parcial ou total, um relatou depressão, mas que o apoio e a paciência de parentes e amigos 

foram fundamentais na aceitação da limitação visual; e outro citou tristeza, inclusive dos seus 

pais, o que dificultou ainda mais a adaptação. Os demais afirmaram que foi tranquila essa 

adaptação devido ao apoio dos pais. 

Dentre os questionados quatro relataram dificuldades, mas sem especificá-las, na 

adaptação na escola no início de suas jornadas educacionais, dos quais um expôs o desejo de 

desistir de estudar, mas não o fez. Em relação à atual escola, todos se disseram satisfeitos, 
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respeitados apesar de alguns obstáculos à plena inclusão como carência de material didático 

adaptado. 

A precariedade na quantidade e variedade de modelos tridimensionais que 

pudessem ser utilizados nas aulas de Biologia bem como a relevância destes recursos na 

aprendizagem de estudantes videntes e estudantes com deficiência visual justificam a 

construção dos modelos tridimensionais propostos neste trabalho dissertativo e posterior 

doação à Sala de Recursos Multifuncionais da escola pesquisada. Esta atividade envolveu 

todos os alunos da sala de aula e tinha como objetivo construir modelos tridimensionais que 

auxiliassem a compreensão do conteúdo que foi apontado pelos estudantes através do 

questionário. 

Taquary e Fagundes (2009) explicam que a valorização do toque mediante a 

utilização de material tátil deve ser estimulada e propiciada, independente de haver ou não, 

estudantes cegos ou com visão subnormal. Também Mazzotta (1982, p.51) confirma a 

importância do convívio na rua, na escola, nos diversos ambientes entre videntes e estudantes 

com deficiência visual. 

O conteúdo apontado no questionário foi Citologia e segundo os questionados em 

relação a estes conteúdos o que mais dificulta é a compreensão dos desenhos e esquemas. 

Após explanação dos conteúdos, conforme planos de aula no produto educacional, os alunos 

foram orientados a escolherem um desenho ou esquema do livro relacionado ao conteúdo 

visto em sala de aula para o modelarem tridimensionalmente utilizando materiais como gesso, 

biscuit e massa de modelar. Os estudantes mostraram entusiasmo ao participarem das 

atividades, tendo-se percebido considerável redução no percentual de ausência nas aulas de 

biologia durante este período. Nas figuras 14 a 18, a seguir, tem-se o registro fotográfico dos 

estudantes desenvolvendo os modelos tridimensionais. 

 

 

FIGURA 13 – Os alunos produzindo os modelos em sala de aula. 
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FIGURA 14– Alunos produzindo modelo de célula animal. 

 

 

FIGURA 15 – Alunos produzindo modelo de cromossomo. 

 

 

FIGURA 16 – Aluna produzindo modelo de cromossomo. 
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FIGURA 17 – Alunos produzindo modelo da molécula de DNA. 

 

Conforme se observa nos registros fotográficos abaixo, os modelos 

confeccionados foram: célula eucariótica animal (figura 19), desenvolvimento embrionário de 

mamífero (figura 20), molécula de DNA (figura 21), cromossomo (figura 22), dentre outros. 

As legendas dos modelos foram feitas em braile sob a supervisão do profissional da Sala de 

Recursos Multifuncionais da escola pesquisada. 

 

 

FIGURA 18 – Modelo de célula eucariótica animal. 
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FIGURA 19 – Modelo do desenvolvimento embrionário de mamífero. 

 

 

FIGURA 20 – Modelo de DNA. 

 

 

FIGURA 21 – Modelo de cromossomo. 

 

Cardinali e Ferreira (s/d) afirmam que “para alunos cegos, a percepção tátil é fator 

imprescindível para que obtenham o máximo de informações e compreensão do seu entorno e 

isso só é possível quando em contato com o concreto”. 



81 

E Pius et. al. (2008) defendem a participação ativa dos estudantes nas atividades 

escolares a fim de construírem seu próprio conhecimento. Segundo eles “é preciso preservar e 

resgatar, quando for o caso, o prazer da aprendizagem e a curiosidade em compreender os 

fatos da vida em todos os níveis de escolarização”. 

Concluídas as etapas de explicação dos conteúdos e criação dos modelos 

desenvolveu-se uma exposição na escola para que todos os alunos, videntes e estudantes com 

deficiência visual, pudessem observar e tocar o material desenvolvido por eles mesmos. A 

exposição dos modelos foi organizada no pátio central da escola, no horário do intervalo sob 

orientação e supervisão da autora desta dissertação, a professora de Biologia da escola 

pesquisada, Genselena Fernandes Mariz, e o responsável pela Sala de Recursos 

Multifuncionais, o professor Sérgio Henrique do Carmo Girão. Após a exposição, os modelos 

tridimensionais foram doados à Sala de Recursos Multifuncionais da escola. 

O maior obstáculo à efetiva realização da pesquisa foi a baixa assiduidade dos 

estudantes com deficiência visual. Dos treze estudantes que têm deficiência visual 

matriculados no turno manhã, participaram oito da aplicação do questionário e, destes, seis 

estiveram presentes na finalização do trabalho que foi a construção dos modelos 

tridimensionais. Mesmo assim, foi possível finalizar a atividade e realizar a exposição com os 

modelos produzidos pelos estudantes. 

Durante a exposição pode-se observar a alegria e satisfação dos alunos em geral 

ao participarem dela, mas principalmente daqueles que apresentam deficiência visual, pois se 

sentiram valorizados e considerados ao perceberem a mobilização na escola com a mostra de 

modelos e esquemas tridimensionais direcionados principalmente para eles. 

Mazzotta (1982, p. 58) admite que “hoje é cada vez maior o reconhecimento do 

valor da participação de crianças cegas e deficientes visuais, nas atividades escolares comuns, 

com crianças de visão normal”. Conforme Freitas (2006, p. 43-44) “é preciso sonhar com uma 

sociedade na qual caibam todos, onde prevaleça a solidariedade, onde todos tenham condições 

de ter as suas necessidades básicas atendidas”. Segundo ela (FREITAS, 2006, p.45) “a beleza 

da vida está no reconhecimento das diferenças e na valorização das mesmas”. 

Laplane e Batista (2008, p. 225-226) afirmam que “nem sempre as estratégias de 

ensino requerem recursos especiais, mas sempre exigem a presença de um professor atento, 

informado e dinâmico, capaz de identificar, a cada momento, as necessidades dos seus 

alunos”. 

Percebe-se, então, que maior que a carência de recursos didáticos nas escolas 

públicas deve ser o desejo de seus docentes em avançar, em vencer este fato, que é real, mas 

não é impossível de ser superado. Com certa dose de boa vontade e imaginação pode-se ir 
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além das dificuldades comumente apresentadas pelos professores: pouco ou nenhum tempo 

para organizar aulas dinâmicas, ausência de recursos didáticos para utilizar nestas aulas. 

Na proposta metodológica lançada nesta dissertação não foi necessário se deslocar 

da sala de aula costumeira, nem aguardar reserva de aparelhos como data show, nem 

desenvolver planos de aula especiais. A explicação do conteúdo transcorreu normalmente, 

como se percebe nos planos de aula no produto educacional, com aula expositiva. O 

diferencial está no fechamento do conteúdo, com a criação dos modelos tridimensionais, que 

pode ter caráter avaliativo. O professor, se desejar, pode combinar com seus estudantes a 

atribuição de nota ou pontos, o que já contemplaria a lacuna da avaliação, outra preocupação 

comum entre docentes. 

Como os modelos tridimensionais têm durabilidade permanente, eles podem ser 

depositados na escola, na Sala de Recursos Multifuncionais, e, posteriormente, requisitados 

pelos estudantes com deficiência visual ou pelos professores de biologia das outras turmas e 

turnos da escola. 

Havendo divulgação deste tipo de atividade na escola (e os alunos certamente a 

farão), os professores das outras disciplinas poderão se sensibilizar, aderir a ela e fazendo 

adaptações aos seus conteúdos criar outros modelos tridimensionais. A atividade também 

pode ser realizada mesmo que não haja estudantes com deficiência visual na turma, pois a 

dificuldade de interpretar imagens existe entre os videntes e precisa ser superada para cumprir 

o que a Constituição Nacional prevê: garantir acesso ao conhecimento para todos. 

A educação inclusiva propõe uma escola para todos em que cada um constrói o 

conhecimento segundo suas capacidades opinando e participando livremente como alunos e 

cidadãos. Nenhuma de suas características físicas, intelectuais, sensoriais e/ou emocionais 

pode ser motivo para uma diferenciação que os exclua de suas turmas e, por conseguinte da 

sociedade. A riqueza da vida na natureza não está na homogeneidade, mas, na diversidade de 

espécies e formas de interação. Nos meios sociais e educacionais também deve ser assim. 
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7. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

O produto educacional (PE) é uma exigência da CAPES para os programas de 

Mestrados Profissionais e para atender a este requisito, o PE proposto é um manual de apoio 

para o professor de biologia que atua junto a estudantes com deficiência visual, composto de 

planos de aula e de registro fotográfico dos modelos tridimensionais construídos pelos 

estudantes, os que apresentam deficiência visual e os de visão normal, sobre o conteúdo de 

citologia, distribuídos nos itens: 

 

1. BASES MOLECULARES DA VIDA; 

2. CITOPLASMA E ORGANELAS CITOPLASMÁTICAS; 

3. NÚCLEO E CROMOSSOMOS; 

4. FRONTEIRAS DA CÉLULA; 

5. DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DE MAMÍFEROS. 

 

Levando em consideração que o produto deve ser algo aplicável que oportunize a 

produção e/ou aplicação do conhecimento ou a solução de algum problema de caráter 

educativo foi realizada a construção de modelos tridimensionais que pudessem ser tateados 

por estudantes com deficiência visual. 

A justificativa e relevância da obtenção deste produto estão na precariedade de 

recursos didáticos tateáveis destinados ao ensino de biologia de estudantes com deficiência 

visual, de uma escola pública do ensino médio de Fortaleza no Ceará. Tais modelos também 

foram recebidos com entusiasmo pelos que têm visão, visto que mesmo para estes há 

dificuldades no entendimento de muitos conteúdos da biologia, especificamente na 

interpretação de imagens.  

Após a realização das aulas, sob a supervisão da professora de Biologia os alunos 

foram orientados a construírem modelos tridimensionais utilizando por base os desenhos ou 

esquemas do livro didático adotado na escola. Os materiais utilizados na produção dos 

modelos foram: massa de modelar, papelão, madeira prensada, arame, cola, biscuit, tintas para 

colorir, pincéis e caneta. 

O manual e os modelos tridimensionais foram doados para a escola. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“O respeito ao outro não é algo natural. Ele é cultural e cultura é cultivo, é construção, formada 

pelos conhecimentos acumulados ao longo da vida”. 

(Freitas, 2006, 45) 

 

A tradição seletiva e excludente na educação brasileira fez com que muitas 

crianças e jovens ficassem de fora, dentre eles, aqueles (as) com deficiências. Estes foram 

merecedores da misericórdia divina e da piedade humana durante anos, obtendo apenas 

cuidados assistencialistas: cama para dormir e um prato de comida. 

A Política Nacional de Educação Especial, quando foi idealizada em 2008, na 

perspectiva da educação inclusiva, propôs que cada aluno tivesse a oportunidade de aprender 

a partir de suas aptidões e capacidades, cabendo à escola oferecer serviços, recursos e 

estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares para todos e não 

apenas para os ditos normais e positivamente valorados como nas escolas comuns, nem para 

os ditos especiais, os negativamente concebidos e diferenciados como nas escolas especiais. 

Percebeu-se que cada ser humano, cada estudante é único e pensa, age, aprende de modos 

diferentes, portanto, padronizar práticas de ensino é uma maneira equivocada de inclusão 

geradora de injustiça na escola e que refletirá na sociedade. 

Nesta pesquisa dissertativa, percebeu-se que a dificuldade em compreender os 

conteúdos de citologia (apontado no questionário), na verdade se revelam como dificuldades 

na interpretação de imagens, que é comum a videntes e estudantes com deficiência visual. Ou 

seja, as dificuldades dos estudantes cegos não estão relacionadas aos conteúdos a serem 

adquiridos, mas aos meios com os quais o sistema educacional conta para ensiná-lo e que 

infelizmente são poucos quando se trata do ensino regular da escola pública. Observou-se 

também que a ausência dos recursos didáticos nas escolas públicas limita, mas não 

impossibilita a concretização da inclusão escolar de tais educandos, assim como a falta de 

treinamento no atendimento aos estudantes com deficiência visual, apontado inicialmente. 

O ensino de biologia contém muitos conteúdos, como o de citologia, que 

requerem a utilização de desenhos e esquemas que por si já são de difícil compreensão do 

estudante vidente obstaculizando ainda mais o entendimento por parte daqueles que não 

dispõem de visão. Mas a proposta de resolução deste problema lançada nesta pesquisa 

dissertativa não demandou tempo extra do professor, nem para freqüentar cursos de 

treinamento, nem para criar os modelos, já que a atividade foi realizada pelos estudantes no 

horário de aula. E com isso a precariedade de recursos didáticos também foi solucionada. 
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Docentes com sensibilidade para perceber a dificuldade dos seus pupilos e buscar 

soluções é suficiente para contornar as prováveis limitações com as quais se depararão no 

decorrer de suas carreiras, como a que foi apontada na presente dissertação. 

Com esta pesquisa, foi possível perceber que é importante a adoção de 

metodologias inovadoras que favoreçam o aprendizado de todos, ou pelos menos do máximo 

possível, numa sala de aula, bem como a interação entre os estudantes, independente de suas 

condições orgânicas, não havendo, porém, necessidade de treinamento prévio para aprender a 

lidar com pessoas com deficiências. Precisa-se, sim de docentes atentos, dinâmicos e 

informados que saibam buscar formas diversificadas de ensinar. 

Sob estes aspectos, a utilização dos modelos tridimensionais mostrou-se viável, 

visto que supriu a carência de material didático na escola, sem demandas de tempo e 

financiamento extras. Além de promover a interação, a cooperação entre estudantes videntes e 

com deficiência visual, em sala de aula. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos estudantes com deficiência visual de 

uma escola pública do ensino médio em Fortaleza. 

 

DADOS PESSOAIS 

1.NOME: __________________________________________________________________ 

2.IDADE: __________ 

3.SÉRIE: __________ 

4.ENDEREÇO: _____________________________________________________________ 

5.PAIS (NOME E ATIVIDADE): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

VOCÊ NASCEU CEGO (A)? 

 

COMO PERDEU A VISÃO? 

 

QUE SENTIMENTOS VOCÊ TEVE AO PERDER A VISÃO? 

 

COMO A FAMÍLIA E OS AMIGOS REAGIRAM? 

 

COMO FOI SUA ADAPTAÇÃO NA ESCOLA? 

 

COM QUE CONTEÚDOS DE BIOLOGIA VOCÊ TEM OU TEVE MAIOR 

DIFICULDADE DE COMPREENDER APÓS PERDER A VISÃO? 

 

EM RELAÇÃO A SUA ATUAL ESCOLA, QUE IMPORTÂNCIA ELA TEM EM SUA 

VIDA? 

 

 

 

 

 

 


