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RESUMO 

 
Xavier, Ana Leticia Caruzo. Produção de Materiais Didáticos na Temática 
Biologia Celular para Alunos com Deficiência Visual e Realização de Oficinas de 
simulação de vivência no contexto da cegueira.2019. 55 f. Produto Acadêmico 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Biologia) 
– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 
A Educação Especial visa a integração de alunos portadores de deficiência com 
alunos ditos “normais”, onde o aprendizado seja construtivo e sem preconceitos 
para todos. Porém, ainda são muitas as barreiras que tanto educandos como 
educadores devem ultrapassar para que se chegue a uma inclusão. No ensino 
de Ciências e Biologia um dos grandes desafios é o de ensinar determinados 
conceitos e processos a deficientes visuais, principalmente quando a imagem se 
torna indispensável para a compreensão da matéria abordada, tornando 
imprescindível que o professor busque outros recursos didáticos que atendam 
aos deficientes visuais. Com a finalidade de contribuir para a melhoria do ensino 
de Biologia ao aluno com alguma deficiência visual, este trabalho propõe uma 
abordagem de ensino potencialmente significativo com uso de sequencias 
didáticas, construindo uma proposta didático-metodológica relacionada a 
Biologia Celular, mediada por modelos didáticos tri ou bidimensionais, com a 
participação de estudantes com deficiência visual, propondo novas alternativas 
de aprendizado. Avaliar a significância destes modelos no processo de aquisição 
de conhecimentos relativos à temática citologia nesses alunos “não videntes” e 
promover uma oficina de sensibilização com alunos “videntes” quanto à questão 
da deficiência visual, apresentando os modelos construídos, demostrando 
através de pesquisas e dados específicos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: Sequencia Didática. Deficiência Visual. Ensino de Biologia . 
Educação Especial. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Xavier, Ana Leticia Caruzo. The use of didactic sequences for the teaching of 
biology for visually impaired students.2019. 55 f. Final Academic Product 
(Specialization in Basic Education Teaching in the Biology Discipline) - Pedro II 
College, Dean of Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Teaching 
Residency Program, Rio de Janeiro, 2019. 

 
 

Special Education aims at integrating students with disabilities with so-called 
“normal” students, where learning is constructive and without prejudice for all. 
However, there are still many barriers that both students and educators must 
overcome in order to reach inclusion. In the teaching of Science and Biology one 
of the great challenges is to teach certain concepts and processes to visually 
impaired people, especially when the image becomes indispensable for the 
understanding of the subject covered, making it essential that the teacher seeks 
other didactic resources that serve the visually impaired. . In order to contribute 
to improving the teaching of Biology to students with some visual impairment, this 
work proposes a potentially significant teaching approach using didactic 
sequences, building a didactic-methodological proposal related to Cell Biology, 
mediated by tri didactic models or two-dimensional, with the participation of 
students with visual impairments, proposing new learning alternatives. Evaluate 
the significance of these models in the process of acquiring knowledge related to 
the cytology theme in these “non-sighted” students and promote an awareness 
workshop with “sighted” students on the issue of visual impairment, presenting 
the constructed models, demonstrating through research and data specifics. 
 
 
 
Keywords: Didactic Sequence. Visual impairment. Biology Teaching. Special 
education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Apresentação e Motivação do Autor 
 

Cursei licenciatura plena em Ciências Biológicas pela Universidade Federal 

do Rio de Janeiro – UFRJ, sendo participante do Consórcio CECIERJ/CEDERJ, 

no período de 2007 a 2014. Nesta época já trabalhava em um colégio particular 

como assistente administrativo e o convívio com o corpo docente e discente 

enfatizou que eu me dedicasse ao campo da educação. 

Em 2017, conclui pós-graduação em Psicopedagogia pela Universidade 

Católica Dom Bosco UCDB-MS, com a oportunidade, construí novos 

conhecimentos sobre os desafios enfrentados pelos alunos quando esses 

apresentam múltiplas deficiências. 

Em 2018, conclui pós-graduação em Docência em Ensino Superior pela 

Faculdade São Luís – SP com o objetivo de contribuir para a mudança 

necessária na formação do professor comprometido com a democratização da 

sociedade brasileira. 

No segundo semestre de 2018 iniciei o Programa de Residência Docente 

com especialização em Educação Básica. Neste momento me vejo frente a 

frente com ambiente educacional que ainda não havia tido contato: a deficiência 

visual e o ensino. 

O interesse pela Educação Especial acontece nessa época da pós-

graduação, em que tive oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre 

a temática a partir do trabalho de pesquisa desenvolvido no Programa de 

Residência Docente para professores no Colégio Pedro II na temática deficiência 

visual, sobre a orientação do educador Roberto Irineu da Silva, doutor em 

Ciências (Programa de Biologia Molecular e Estrutural) – IBCCF/UFRJ, 

professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Colégio Pedro II. Após 

vários encontros, houve uma maior aproximação com os trabalhos realizados. 

No perído de 06/08/2018 a 10/12/2018 cursei a disciplina Ciência, Ambiente 

e Sociedade na Escola Básica do Programa de Mestrado Profissional do Colégio 

Pedro II, campus São Cristóvão, ministrada pelos professores Aline Viégas e 

Eduardo Capossoli . Disciplina que contribuiu para a carga horária do PRD e 

estimulou e enfatizou o meu interesse pelo mestrado profissional. 
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Participei como coautora de um trabalho intitulado “PROPOSTA DE UMA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DO TEMA MEMBRANAS 

BIOLÓGICAS COM UTILIZAÇÃO DE MODELOS COM SIGNIFICAÇÃO TÁTIL 

PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL” (Bazet et al., 2018), submetido na 

V Jornada Pedagógica de Ensino de Ciências e Biologia do CPII, realizada no 

campus São Cristóvão II do Colégio Pedro II, no dia 30 de outubro de 2018 na 

qual o tema retratado foi sobre modelos didáticos direcionados para deficientes 

visuais tendo como referencia conteudos de Biologia. 

Após breves leituras realizadas,  ocorreu o interesse pelo tema e suas 

especificidades. Com a finalidade de adquirir mais embasamento para dissertar 

sobre o tema conclui, no ano de 2019, o curso de Aperfeiçoamento 

Surdocegueira Congênita ministrada pela mestra Marcia Noronha de Mello do  

Instituto Beijamin Constant, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. 

Na presente data, este projeto compôs um trabalho intitulado 

“Reperspectivando a inclusão: da vulnerabilidade ao protagonismo.” (Irineu, 

2019),  submetido no Prêmio Shell de Educação Científica (edição 2019), sendo 

reconhecido na terceira posição.  

 
 

1.2 Justificativa do Projeto 
 

 
Refletir sobre "Educação Especial", não é só lembrar que ela vem se 

construindo historicamente e acompanhando os progressos não só da Medicina, 

Biologia e Psicologia, mas também da Pedagogia. Por isso a partir do século 

XVI, a educação centraliza-se em buscar teorias e práticas, com profissionais 

comprometidos em dar aos seus alunos um ensino de qualidade procurando 

conhecer o outro. Com esta perspectiva, Freire (2005) afirma que: 

O ideal é que na experiência educativa, educandos, educadoras e 

educadores, juntos ‘convivam’ de tal maneira com os saberes que 

eles vão virando sabedoria. Algo que não é estranho a educadores 

e educadoras. (FREIRE, 2005, p. 58) 

 

 

As normativas atuais preconizam a inserção dos alunos com deficiência 

em espaços regulares de ensino. Baseado na Resolução CNE/CEE nº 02/2001, 

a Educação Especial oferece apoios e serviços especializados aos alunos com 



3 

 

necessidades educacionais especiais. Segundo aponta Fernandes (2006, p. 30), 

são considerados alvos da Educação Especial: 

 Alunos surdos, que, por suas necessidades linguísticas 

diferenciadas, precisam conhecer a língua de sinais e exigem 
profissionais intérpretes; 

 Alunos com deficiência visual, que necessitam de recursos 
técnicos, tecnológicos e materiais especializados; 

 Alunos com deficiência física neuromotora, que exigem a 

remoção de barreiras arquitetônicas, além de recursos e 

materiais adaptados à sua locomoção e comunicação; 

 Alunos com deficiência intelectual, que demandam adaptações 

significativas no currículo escolar, respeitando-se seu ritmo e 

estilo de aprendizagem; 

 Alunos com condutas típicas de síndromes e quadros 

neurológicos, psiquiátricos e psicológicos que demandam 

apoios intensos e contínuos, além de atendimentos 

terapêuticos complementares à educação; 

 Alunos com altas habilidades/superdotação, que, devido às 

motivações e aos talentos específicos, requerem 

enriquecimento, aprofundamento curricular e/ou aceleração de 

estudos. (FERNANDES, 2006, p. 30) 

 

Mediante ao exposto e em decorrência das políticas públicas este projeto 

tem importância por apresentar uma estratégia de ensino a partir de modelos 

didáticos para o aluno cego e por sensibilizar os alunos videntes sobre as 

necessidades da pessoa cega. 

Para tanto, inicialmente foi desenvolvida uma sequência didática, que 

podemos definir como uma proposta didático - metodológica estruturada numa 

sucessão de atividades que estão sistematicamente organizadas de forma 

interconectadas e planejadas para a promoção de um objetivo de aprendizagem 

específico. O tema deste abordado na referida sequência foi   Membrana 

Plasmática, e teve como fator mediador e promotor da cognição, a utilização de 

recursos e modelos com significação tátil bi ou tridimensionais. Neste processo 

de confecção dos materiais e validação dos mesmos, contou-se com o auxílio 

de duas estudantes do 1ºano do Eensino Médio do Colégio Pedro II, Campus 

Realengo, sendo uma diagnosticada com uma com baixa visão e a outra com 

cegueira total. 

Em contraponto, a mesma dinâmica de promoção da cognição por 

percepção tátil, foi utilizada com alunos sem qualquer tipo de deficiência visual 

diagnosticada, numa espécie de simulação dessa característica para que os 
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mesmos pudessem conhecer o universo e suas dificuldades do indivíduo cego 

no campo da compreensão e da aprendizagem. 

 
 
2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 
 

Construir uma proposta didático-metodológica relacionada a Biologia 
Celular, mediada por modelos didáticos tri ou bidimensionais, com a participação 
de estudantes com deficiência visual, propondo novas alternativas de 
aprendizado. 

 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 

 

 Confeccionar modelos didáticos táteis relacionados a Biologia Celular que 
ofereçam estrutura, espessura e dimensões adequadas para os alunos 
deficientes visuais. 
 

 Promover uma oficina de sensibilização com alunos videntes quanto à 

questão da deficiência visual, apresentando os modelos construídos. 

 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
 

3.1 História da Educação Especial 

 

O caminho trilhado pela Educação Especial no mundo caracteriza-se por 

testemunhos que apresentam os primeiros relatos de institucionalizar o 

atendimento a essas pessoas, baseando-se  nas preocupações com as formas 

de atendimento e a busca pelos diversos processos de comunicação entre essas 

pessoas e o mundo e vice-versa. 

 Correia (1997), relata que a história da educação especial remonta a 

idade antiga onde eram comuns as práticas de exclusão das crianças que 

nasciam com alguma deficiência. 

Tendo como referência berço da civilização destacamos que Grécia 

Antiga, algumas crianças deficientes eram deixadas solitárias em montanhas 

bem altas e desertas, onde normalmente sucumbiam de fome e/ou eram 
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devorados por animais. Na Roma Antiga, as crianças portadoras de alguma 

dificuldade ou deformidade física eram atiradas nos rios mais fundos, ou de 

penhascos bem altos. 

Em contrapartida, os egípcios matavam seus deficientes com marretadas 

na cabeça e os enterravam em urnas nos sarcófagos, acreditando que assim, a 

alma se purificaria e voltaria perfeita em beleza e inteligência (CORREIA, 1997, 

p. 56).  

Na Idade Média, a Europa convive com os portadores de alguma 

deficiência associando-os aos demônios e aos atos de feitiçaria, sendo esses 

perseguidos e mortos. Segundo Ferreira (1994) havia posições ambíguas: “Uma 

seria a marca da punição divina, a expiação dos pecados; outra dizia respeito a 

expressão do poder sobrenatural, ou seja, o acesso as verdades inatingíveis 

para a maioria”. No Ocidente, Ferreira (1994), também relata que é em meados 

do século XVI quando a questão da diferença ou a fuga ao padrão considerado 

normal vai passar da órbita de influência da igreja para se tornar objeto da 

medicina. 

De acordo com Casagrande (2011), pode-se destacar que, em meados 

do século XVI, a iniciativa de alguns profissionais (médicos e pedagogos) 

preocupados com o descaso em relação à atenção às pessoas deficientes era 

assistencial, sendo atendidas em asilos e manicômios 

 A partir desse ponto, no século XVII até meados do século XIX, inicia-se 

a chamada fase de institucionalização. Nesse momento as pessoas deficientes 

eram segregadas e protegidas em instituições residenciais e com isso no início 

do século XX, surgem as escolas e as classes especiais dentro das escolas 

públicas, com o objetivo de oferecer ao aluno portador de uma deficiência uma 

educação diferenciada e mais humanizada. 

Segundo Concini, (2016), Jean Marc Itard (1774-1838) no início do século 

XIX, passa a ser considerado o pai da educação especial, após desenvolver 

tentativas de educar um menino de 12 anos chamado Vitor, o menino lobo. 

 Conforme Jannuzzi (1992), Itard foi o primeiro estudioso a usar um 

método sistematizado para ensinar deficientes... acreditava que a inteligência de 

seu aluno “retardado” era educável, passando a ser referência para os 

estudiosos.  
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No Brasil, a Educação Especial, através da escola inclusiva, foi 

determinada, pelo menos até o final do século XIX, pelos costumes e 

informações vindas da Europa. As crianças portadoras de qualquer deficiência 

eram abandonadas nas ruas, portas de conventos e igrejas e acabavam sendo 

devoradas por cães ou acabavam morrendo de frio, fome ou sede.  

Em Salvador e no Rio de Janeiro, no início do século XVIII e, em São 

Paulo, no início do século XIX, é criada a “roda dos expostos” e assim se deu 

início a institucionalização dessas crianças que eram cuidadas por religiosas, 

porém eram privadas do direito político, conforme a constituição de 1824, 

outorgada por D.Pedro I. O Hospital Juliano Moreira em Salvador, Bahia, é a 

primeira instituição para atendimento às pessoas com deficiência mental.  

Em 17 de setembro de 1854 o imperador D. Pedro II junto da Imperatriz 

Teresa Cristina e todo o ministério inaugura a primeira escola de cegos da 

América Latina, O Instituto Benjamin Constant, com o nome de Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos. Este foi o primeiro passo concreto no Brasil para garantir 

ao cego o direito à cidadania. É a primeira escola a trazer e utilizar o sistema 

braile. É um centro de referência, a nível nacional, para as questões da 

deficiência visual. 

A Medicina tem influência na educação destas pessoas até os anos 30. 

Até a metade do século XX, as crianças com deficiências continuavam sendo 

cuidadas em casa ou institucionalizadas em escolas especiais mantida pela 

comunidade e de classes especiais nas escolas públicas. 

Como o sistema público era deficitário e não atendia a demanda, a partir 

de 1960, aumentam as instituições de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, 

como as APAES (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). 

A Constituição Federal (1988) estabelece que a educação é direito de 

todos, garantindo atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na escola regular. 

Em 1994, a Declaração de Salamanca, um dos mais importantes 

documentos que recomenda garantia aos direitos educacionais, é assinada por 

dirigentes de mais de oitenta países que se reuniram na Espanha, inclusive do 

Brasil.  Ela proclama as escolas regulares como inclusivas, combatendo à 

discriminação, acolhendo todas as crianças, em quaisquer das suas condições 

físicas, intelectuais, sociais e emocionais. 
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A Escola Inclusiva é aquela que busca, através do reconhecimento das 

diferenças, adotar novas práticas pedagógicas. Segundo as Leis de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) (9.394/96), ela pode ser definida como 

uma modalidade de educação escolar voltada para a formação do indivíduo e 

que garante o exercício da cidadania. 

Seu objetivo é quebrar paradigmas conservadores das instituições de 

ensino em contraponto com os sistemas educacionais, confrontando a ideologia 

de modelos ideais, perfis específicos dos alunos e como selecionar os eleitos 

que frequentaram as escolas ou quais serão excluídos. 

Segundo Ferreira e Bozo (2009) A palavra incluir significa abranger, 

compreender, somar e é nisso que deve se pensar quando se fala em inclusão 

de pessoas com deficiência, é trazer para perto, dar a ela o direito de ter as 

mesmas experiências, é aceitar o diferente e também aprender com ele.  

Dessa forma fica nítido que integrar (agregar) e incluir não atuam da 

mesma forma. Essas são formas distintas da inserção da pessoa com deficiência 

nos mais diversos contextos sociais, principalmente o escolar.  

Enfatizando, Camargo (2008) afirma que, na lógica da inclusão, as 

diferenças individuais são reconhecidas e aceitas e constituem a base para a 

construção de uma inovadora abordagem pedagógica. 

Porém, devemos enfatizar que a inclusão não se torna benéfica 

exclusivamente para alunos com deficiência, que se desenvolverão melhor, 

tendo os mesmos direitos que os outros respeitados e se preparando para uma 

sociedade mais próxima realidade. No entanto, todos aprenderam a praticar a 

tolerância e o respeito ao próximo. 

Aliado a estes fundamentos surge uma das inovações trazidas pela 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008) que é o Atendimento Educacional Especializado – AEE. Este serviço da 

Educação Especial que tem a finalidade de identificar, elaborar e organizar 

recursos pedagógicos e de acessibilidade, eliminando as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. 

A partir da Educação Inclusiva, a aprendizagem de Biologia para 

deficientes visuais apresenta muitos obstáculos, fazendo-se necessário a 

confecção de materiais específicos, através de sequencias didáticas, que 
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venham contribuir, gradualmente, para uma melhor compreensão dos 

conteúdos. 

 

 

3.2 Contextualização da Educação Especial na perspectiva Vygotskyana 

 

Várias são as contribuições da psicologia histórico-cultural do psicólogo 

bielo-russo Lev.S. Vygotsky (1896-1934) para a educação. Dentre elas  

podemos destacar aquelas que fazem referência às condições analisadas 

no contexto da defectologia (estudo de criança com algum tipo de deficiência, 

fosse física ou intelectual.) Cabe ressaltar tem contribuições específicas ao 

âmbito de cada deficiência, enfatizando a deficiência intelectual2, a surdez e a 

cegueira. Parte das contribuições de Vygotsky pretendem atenuar alguns 

conceitos poucos explorados pela literatura nacional com o intuito de se pensar 

em uma proposta de intervenção educacional no campo da deficiência visual.  

Essas ideias foram mais estimuladas não somente pelas preocupações 

científicas, mas também pelas transformações políticas da União Soviética na 

época.  Estamos retratando o período pós- revolução de 1917 que trouxe como 

resultado milhares de crianças em condição de vulnerabilidade, muitas delas 

com deficiência.  

Para atender essas necessidades educacionais, ele cria, em 1925, um 

laboratório de psicologia que dará origem, em 1929, ao Instituto Experimental 

de Defectologia baseado a partir dos três princípios abaixo citados: 

 

ENFOQUE QUALITATIVO X QUANTITATIVO: No seu texto Vygotsky 

(1997a) critica a análise quantitativa da deficiência e rejeita as abordagens 
voltadas à mensuração de graus e níveis de incapacidade. 

 

DEFICIÊNCIA PRIMÁRIA X DEFICIÊNCIA SECUNDÁRIA: Segundo 

Vygotsky (1997b) este problema não existe como um problema biológico que 

pode ser separado do social. 
 

DEFICIÊNCIA X COMPENSAÇÃO SOCIAL:  Vygotsky (1998) afirma que o 

desenvolvimento cognitivo e a socialização da criança estão relacionados, 

diretamente, à aquisição da linguagem. Na perspectiva histórico-cultural da 
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educação postulada por Vygotsky (1998), a criança vai dominando os 

instrumentos mentais produzidos pelo homem no decorrer da história, de 

maneira gradativa, a partir da convivência em sociedade e das interações com 

os adultos que a cercam. 

No campo da Deficiência Visual, foco da nossa pesquisa, para Vygotsky, as 

limitações ficam reservadas ao aspecto da mobilidade e orientação espacial. No 

que se refere ao desenvolvimento do psiquismo, como a elaboração dos 

conceitos, estes são mantidos e, inclusive, contribuem na superação das 

dificuldades secundárias à cegueira. 

Os estudos atuais sobre a educação das pessoas portadoras de deficiência 

visual baseiam-se na teoria vigotskiana, da qual resgatam estes argumentos 

para fundamentar suas conclusões. E, em sua maioria, sustentam suas críticas 

à dificuldade de acesso ao conhecimento nos contextos de escolarização formal. 

 

3.3 Caracterização da Deficiência Visual e Processo de Escolarização do 

Aluno Cego 

 

Dentro da Educação Especial, conforme o Decreto n.5.296 são 

considerados deficientes visuais duas categorias de pessoas, os 

verdadeiramente cegos e os que possuem baixa visão (BRASIL, 2004).  

Segundo Amiralian (1997), a primeira preocupação com a cegueira foi a 

da medicina, que a percebia como uma consequência de doenças e buscava 

minimizar essa deficiência com o objetivo de tornar a pessoa normal novamente. 

 Um indivíduo é considerado cego quando apresenta desde ausência total 

de visão até a perda da percepção luminosa. Um indivíduo é considerado com 

baixa visão quando apresenta desde a capacidade de perceber luminosidade até 

o grau em que a deficiência visual interfira ou limite seu desempenho (LÁZARO, 

2009). 

Conclui-se que a deficiência visual possui várias formas indo da baixa 

visão até a cegueira total, possuindo registros de respostas diferenciadas, 

portanto, necessitando de materiais e estratégias de ensino específicas para 

suas necessidades perceptuais. 
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Segundo Tato et al (2007), afirmar que todos os portadores de 

determinada deficiência têm exatamente as mesmas necessidades é um erro 

comum.  

Essa tese é válida para os alunos considerados “normais”, porém 

diferenças são reveladas somente com a ineficácia escolar. Quando nos 

referimos aos alunos com deficiência não podemos afirmar, generalizando, que: 

“todo surdo sabe ler lábios” ou “todo cego tem memória extraordinária”. 

 

A deficiência visual, seja em qualquer grau, compromete a pessoa como 

se orientar e se movimentar no espaço influenciando sua segurança e 

independência. Na idade pré-escolar, quando a criança começa a desenvolver 

sua capacidade de socialização, a falta de orientação e mobilidade é prejudicada 

(ou até mesmo impedida) assim como o conhecimento do mundo a seu redor e 

a socialização com outras pessoas. 

Baseado em que a maioria das informações externas que recebemos são 

captadas pelo sentido da visão, constituindo um elo significativo de acesso ao 

mundo, formando assim a base da aprendizagem humana, a pessoa com 

deficiência visual precisa de recursos especiais para construir a aprendizagem. 

Desta forma, Brasil  (2000)  ressalta que: 

[...] o deficiente visual precisa de recursos especiais para construir sua 
aprendizagem. No caso dos cegos, o processo de aprendizagem ocorrerá 
através dos sentidos; tato, audição, olfato e paladar e com a utilização do Braille 
como meio de comunicação. No caso de pessoas com baixa visão, embora 
também sejam necessários diversos recursos, a aprendizagem ocorrerá 
através dos meios visuais. Brasil (2000). 

 

A família, a escola e a sociedade também podem e devem contribuir para 

que os obstáculos enfrentados pelo portador de deficiência sejam amenizados. 

É a escola  uma das grandes aliadas para que aconteça essa integração 

através  dos questionamentos  relacionadas a preconceitos, mitos e estigmas 

e com a parcerias dos professores, alunos e funcionários. 

Aprender é aqui entendido como a capacidade humana de receber, 

colaborar, organizar novas informações e, a partir desse conhecimento 

transformado, agir de forma diferente do que se fazia antes. Aprende-se numa 

relação com o outro ser humano e/ou com as coisas a seu redor. (Masini, 1993) 
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Quando dialogamos com a aprendizagem de Ciências para as pessoas 

com deficiências visuais encontramos muitos obstáculos, pois o ensino desta 

disciplina está embasado em referenciais predominantemente visuais como 

fotografias em livros, desenhos bidimensionais, esquemas, dentre outros 

métodos educativos. Com isso é necessário a construção de recursos 

alternativos, como modelos didáticos táteis para um melhor entendimento da 

matéria passada, ou até mesmo como única forma de sua aprendizagem. 

 

 

3.4 Importância dos Modelos de Significação Táteis no Processo de 

Mediação da aprendizagem a alunos cegos 

 

Nos processos de ensino e aprendizagem vários sãos os meios que 

devem ser utilizados para atingirem a sua plena concretização. Para tal 

deveremos nos favorecer de um conjunto de fatores, desde da estrutura escolar 

até as próprias metodologias colocadas em práticas pelo corpo docente. 

Sabemos que ainda ocorre uma carência tanto quanto ao ensino como na 

aprendizagem das ciências escolares na educação básica, como por exemplo, 

quanto ao desenvolvimento de aulas práticas. 

Até a primeira metade do século XX, a Biologia, enquanto disciplina 

escolar, tem sua história definida por períodos distintos. Com o passar dos anos, 

algumas dessas metodologias são selecionadas e novas estratégias e recursos, 

como por exemplo o modelo didático, são colocados em prática com a finalidade 

de aprimorar o conhecimento. 

Segundo Amorim (2013): entre as intervenções pedagógicas que mais 

contribuem para a aprendizagem significava estão os jogos lúdicos e modelos 

didáticos, pois permitem ao discente a participação ativa em seu processo de 

ensino e aprendizagem. 

Quando colocamos em prática à Educação Inclusiva, em especial com alunos 

portadores de deficiência com alunos ditos “normais”, onde o aprendizado deve 

ser construtivo e sem preconceitos para todos, muitas são as barreiras que tanto 

educandos como educadores devem suplantar para que se chegue de fato a tal.  
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Para o ensino de Ciências e Biologia, a imagem se torna indispensável para 

a compreensão da matéria abordada e se torna imprescindível que o professor 

busque outros recursos didáticos que atendam aos deficientes visuais.  

O processo de aprendizagem precisa ser adaptado à realidade da pessoa 

com deficiência visual. Para tal, os educadores se utilizam de diferentes formas 

de participação e de realização das tarefas escolares, como por exemplo: 

comunicação oral, revisão de procedimentos, adoção de novas atitudes e 

posturas, levando em consideração as peculiaridades decorrentes da ausência 

da visão e a multissensorialidade. 

 

 

Corroborando com esta perspectiva, Soler (1999) menciona que: 

 
“ [...]. Os experimentos devem possibilitar a   observação dos resultados a partir 
do tato, paladar, olfato, audição e visão. Além disso, todos os materiais 
impressos (questões e roteiros experimentais) disponibilizados aos alunos 
devem ter sua versão em braile para o estudante cego. Quando houver a 
necessidade de incluir ilustrações nos roteiros, as mesmas devem ser 
produzidas com uma versão em relevo.  

 
 

Como exemplo de recursos didáticos para alunos com deficiência visual    
podemos citar: 
 

 Os mapas em relevo ou justaposição; e o thermoform (aparelho utilizado 
para reprodução de mapas e gráficos em relevo);  

 

 Os livros didáticos utilizando a escrita em Braille;  
 

Quando utilizado este recurso, a aprendizagem é facilitada quando o 

docente é capaz de interpretar, mesmo minimamente, os símbolos 

escritos por seus alunos. (Tato e Barbosa Lima ,2009) 

 

 Equipamentos de informática, como: sistema de leitura ampliada, circuito 
fechado de televisão, softwares. 

 
  Os modelos didáticos: são manuseados e bem explorados pelo aluno 

deficiente visual quando confeccionados adequadamente.  
 

Krasilchik (2008) e Cerqueira (2000) ressaltam que tanto quanto possível, a 

confecção deve ser feita com a participação do aluno e serem de uso significativo 
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para atender aspectos da percepção tátil (significativo para o tato) e ou da 

percepção visual, no caso de alunos de visão subnormal. 

Segundo Lemke (1997), as linguagens inerentes a cada ciência devem ser 

respeitadas afim de manter a comunicabilidade entre as partes envolvidas no ato 

comunicativo. 

Partindo  desses comentários, concluímos que,  para qualquer deficiência e 

em qualquer que seja a abordagem pedagógica adotada, o aluno deve ser 

considerado como um ser único, que possui necessidades individuais e 

características próprias que devem ser levando em consideração. Assim como 

requer um conhecimento mais elaborado e disponibilidade tanto dos  

professores quanto dos outros alunos para buscar novas alternativas de 

aprendizagem. 

 

 

3.5  Experiências educacionais em Biologia com Deficiente Visual nos 

espaços de ensino regulares . 

Incluir , no ambiente escolar , os alunos com necessidades especiais em 

classes regulares é uma realidade cada vez mais frequente no Brasil (Figura 1). 

No período de 2000 a 2010/2011 o número de alunos com deficiência 

matriculados em turmas regulares de escolas públicas aumentou 493%, 

conforme  o Censo Escolar de 2011 (BRASIL, 2011). 

Quanto ao professor de Ciências e de Biologia, Mantoan (2003) afirma 

que lhe compete estar e se sentir preparado para a convivência de alunos com 

necessidades especiais, buscando nessa classe heterogênea todas as 

potencialidades inerentes a cada aluno, proporcionando crescimento, respeito, 

aprendizado e novos pontos de vista. 

Em 2007 foi editado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

em que se centraliza  na formação de professores para a educação inclusiva.  

 A Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, foi ratificada em 2008. Seu destaque foi  tanto na formação de 

professores quanto nas demais profissionais da educação para a inclusão 

escolar. 
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Apartir dai, reconhece-se que professores de Ciências Biológicas 

precisam assumir os desafios da educação inclusiva. As revisões de 

concepções, relações interpessoais, técnicas  e recursos de ensino, são dados 

que vem a favorecer a aprendizagem para todos os alunos. Por outro lado, 

Glat (2007) contempla que a formação dos futuros professores e demais 

agentes educacionais é precária para atuar com alunos com N.E.E., o que 

gera as maiores barreiras da prática de inclusão escolar. 

Seguno Salgado (2003) O desafio está na construção de “culturas, 

políticas e práticas de inclusão durante o processo de formação de 

professores, enfatizando a dimensão pessoal e as subjetividades que 

permeiam este processo. Esssa proposta inclusiva nas salas regulares ainda  

dividem  opiniões de professores e de futuros professores, que repercute em 

como ensinar Ciências e Biologia aos alunos em processo de inclusão. 

Baseado no dados do Censo 2016 do Inep (figura 1), 57,8% das escolas 

brasileiras apresentavam alunos com deficiência incluídos em classes 

comuns. Em 2008 esse percentual era de apenas 31%. Estes dados indica 

aumento relevante,nos últimos anos, da matrícula de alunos com deficiência 

em escolas regulares. Esta conclusão nos remete a demanda de uma melhor 

formação do professor e preparo das escolas para atender estes alunos. 
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Figura 1 -  Larissa Ferreira Stella Ensino de Ciências Biológicas: materiais didáticos para alunos 
com necessidades educativas especiais  Ciênc. Educ., Bauru, v. 25, n. 2, p. 353-374, 2019 

 

São muitos os trabalhos que reforçam a necessidade da materialização 

no ensino. Neste sentido podemos citar como experiencias educacionais com 

cegos os trabalhos intitulados “Relato de Experiências com a Utilização de 

Modelos Táteis Tridimensionais por Alunos com Deficiência Visual no Ensino de 

Biologia”  de autoria de Sissi Maria de Freitas; co-autoria: Mariza Barbosa de 

Castro; co-autoria: Janaína Carla Cunha de Lima;  co-autoria: Maria Yslânia de 

Araújo Araújo; e orientadora: Regina Célia Pereira Marques.  

Neste contexto, o presente trabalho teve por objetivo relatar uma 

experiência no ensino de biologia para estudantes com deficiência visual 

utilizando modelos táteis tridimensionais como recursos pedagógicos para 

abordar aspectos, conceitos e conhecimentos nos temas Biomoléculas e 

Citologia, acrescido do objetivo de compartilhar essa experiência pedagógica 

com o intuito de contribuir para o processo de inclusão educacional do indivíduo, 

com vistas à garantia de sua permanência na escola, propiciando a aquisição de 

sua autonomia, participação ativa e criativa no contexto educacional, visando 

sua inclusão social. 

Asim como o dissertação de Thaís Brainer Conceição Silva  sobre o título 

“O uso de modelos didáticos no ensino de Biologia para deficientes visuais” que 

tem como objetivo a confecção de modelos táteis com materiais de baixo custo 

e fácil acesso, assim como a análise da eficiência do uso destes mesmos 

modelos didáticos táteis, referentes à síntese de proteínas, no aprendizado de 

alunos deficientes visuais. 

Ambos reafirmam a eficácia dos modelos táteis e a variedade e a 

quantidade de modelos tridimensionais de baixo custo que podem  ser utilizados 

e a importância destes recursos na aprendizagem de estudantes com deficiência 

visual. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

 

4.1 Caracterização da População Estudada e Aspectos Éticos 

 

O presente trabalho foi inicialmente desenvolvido no Colégio Pedro II 

(CPII) - (Campus Realengo), no Estado do Rio de Janeiro, que possui turmas 

que vão do maternal até o terceiro ano do Ensino Médio nas quais ocorrem a 

inclusão de alunos com Necessidades Educacionais Específicas. Neste sentido, 

foi desenvolvido um repertório de práticas didáticas circunstanciadas sobre o 

tópico Biologia Celular, tendo a utilização de recursos e modelos com 

significação tátil bi ou tridimensionais como fator mediador e promotor da 

cognição. 

O projeto foi realizado com duas alunas deficientes visuais (cega e baixa 

visão), matriculadas no Primeiro ano do Ensino Médio. Após algumas conversas 

com os professores de Biologia e com as alunas e um extenso estudo 

bibliográfico na literatura especializada na área, foi escolhido o tema a ser 

abordado através dos modelos táteis, Membrana Plasmática.  

O critério para escolha do tema foi as dificuldades abordadas pelas as 

alunas deficientes visuais e pela pouca disponibilidade de referência quanto ao 

assunto.  

Foi possível constatar que ainda são restritos os trabalhos realizados com 

sequencias didáticas para deficientes visuais, tanto nas disciplinas de Ciências 

e Biologia, como em todas as outras.  Na área de Ciências e Biologia a maior 

parte do material encontrado tem como referência à composição da célula.  

Em contraponto, a mesma dinâmica foi utilizada com alunos do 8º ano do 

Ensino Fundamental II, do Colégio Souza Santos (rede particular) no bairro de 

Bangu no Rio de Janeiro sem qualquer tipo de deficiência visual diagnosticada, 

porém foi simulada essa característica para que esses possam conhecer esse 

universo e suas dificuldades no campo da compreensão e da aprendizagem. 

Após a liberação da pesquisa pelo Comitê de Ética da Pró-reitora de Pós-

graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, Programa 

Residência Docente (PRD-CPII) e a autorização assinada pela direção do 

Colégio Souza Santos, foram realizados alguns encontros com as alunas 

portadoras de deficiência visual e com os alunos do Colégio Souza Santos. 
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Os cinco encontros com as alunas do CPII aconteceram sempre as quintas-

feiras, no Laboratório de Biologia com a orientação do Professor Roberto Irineu 

da Silva, supervisor do PRD. 

 

4.2 Levantamento Bibliográfico 

 

Para o levantamento bibliográfico foram utilizadas as obras mais recentes e 

as obras primárias para que se pudesse aprofundar o assunto. Realizamos a 

pesquisa nos sites de busca como SciELO, Google Acadêmico e os Periódicos 

da CAPES, Erick.ed.org. As palavras-chave de busca foram: Educação Especial, 

Sequência Didática, Deficiência Visual e Ensino de Biologia. Inicialmente, foram 

pesquisados artigos, utilizando as palavras-chave de forma isoladas, 

prosseguindo com todas as combinações possíveis de forma duplas e triplas. 

Finalmente, utilizou-se as quatro palavras-chave para efetivar a busca por 

artigos nos bancos de dados citados.  

 

4.3 Processo de Produção dos Modelos Didáticos 

 

Desenvolveu-se no presente trabalho uma sequência didática que foi 

organizada em cinco módulos, assim descritos, como descrito em Irineu et al., 

2018: 

 Módulo 01 – Contato inicial com as alunas portadoras de deficiência visual para 

que as mesmas façam uma avaliação prévia dos modelos táteis utilizados nas 

sequências didáticas, quanto à estética tátil, ou seja, verificando se os materiais 

são apropriados para manuseio, não oferecendo riscos de lesões. A partir das 

suas avaliações foram realizadas as devidas alterações, quando necessárias, 

dando início as atividades com os outros alunos relacionados na pesquisa. 

 

 Módulo 02 - Interação com modelos didáticos produzidos relativos à 

configuração estrutural das moléculas de fosfolipídio e estruturas 

compartimentares como micela e lipossomo. A meta deste módulo 

consistiu em caracterizar a micela como uma molécula anfipática e 

verificar o comportamento biofísico das mesmas quando imersas em 

água. 
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 Módulo 03 – Interação com modelo didático tridimensional relativo à 

membrana biológica. Neste módulo a meta foi caracterizar 

estruturalmente a membrana plasmática, demonstrando as funções 

correlatas dos elementos-componentes, como proteínas, fosfolipídios, 

carboidratos e colesterol. Além disto, modelos que representaram o 

transporte ativo executado pela bomba sódio-potássio e processos de 

endocitose foram apresentados. 

 Módulo 04 – Apresentação das organelas citoplasmáticas, 

correlacionando-as funcionalmente. Para este objetivo foi construído um 

modelo bidimensional contendo uma espécie de tabuleiro com as 

organelas.   

 Módulo 05 - Avaliação da aprendizagem na qual os estudantes deveriam 

identificar e correlacionar as estruturas com suas funções, utilizando o 

processo de percepção tátil. Essa dinâmica também foi utilizada com 

alunos sem qualquer tipo de deficiência visual diagnosticada, porém foi 

simulada essa característica para que esses pudessem conhecer o 

universo do não vidente e suas dificuldades no campo da compreensão e 

da aprendizagem. 

 

4.4 Caracterização dos materiais e dos procedimentos utilizados na confecção dos 
modelos didáticos 
 

O Quadro 1 demonstra a listagem dos materiais e procedimentos para a 
confecção dos modelos. 
 
Modelo 
Didático 

Materiais empregados Procedimento 

 
Fosfolipídio 

 
■ Bola Isopor de 150 

mm dividida em duas 

metades simétricas  

■ Tecido de algodão 

(preto) 

 

 

■ linha de algodão para 

costurar 

■ agulha  

 
Produção do fosfolipídio: 
 
■ Produzir um molde de papelão 

referente a cauda hidrofóbica, no 

tamanho de 30 cm. 
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■ Cola de contato 

 
■ Manta de acrilon 
 
 
■ Papelão 
 
 
Tinta de artesanato 
amarela 
 
 
 

■ Cortar o tecido duas vezes no 

mesmo tamanho, com o auxílio do 

molde, criando o que será as paredes  

para o enchimento com manta de 

acrilon. 

 
 
■ Fazer a costura das partes do tecido 

geradas, deixando uma abertura para 

o enchimento com a manta de acrilon. 

■ Fazer o preenchimento com a 

manta de acrilon. 

■ Fixar a cauda na bola de isopor, 

unindo as duas metades da bola. 

■ Recomenda-se que a cor do tecido 

seja amarela ou preta, e que a bola de 

isopor seja pintada de amarelo ou 

preto, alternando com a cor da cauda. 

 
Micela 

 

■ Arame encapado 

(1,10 m) 

■ Bolinhas de isopor  

(26 unidades, 50mm) 

■ 52 varinhas de 

madeira com pontas 

cegas (não 

pontiagudas) com cerca 

de 5 cm cada. 

■ Tinta de artesanato na 

cor vermelha, preta ou 

amarela. 

 

 

■ Inicialmente pintar todas as bolinhas 

e esperar secar.  

■ Logo após, adicionar bolinha por 

bolinha no arame encapado (o arame 

deve atravessar o meio de cada 

bolinha). 

■ Espetar dois palitos em cada 

bolinha. 

■ Unir as pontas do arame, contendo 

as bolinhas, que resultará numa 

estrutura concêntrica com cerca de 35 

cm. 
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Lipossomo 

 
■ Arame encapado (2,90 
m) 
 
■ Bolinhas de isopor (71 
unidades, 50 mm) 
 
■ Tinta de artesanato na 
cor vermelha, preta ou 
amarela. 
 

 
Produção da camada de fosfolipídio 
interna 
 
■ Inicialmente pintar todas as bolinhas e 
esperar secar (total de 26 unidades).  
■ Logo após, adicionar bolinha por 
bolinha num pedaço de arame encapado 
de 1,10 m (o arame deve atravessar o 
meio de cada bolinha). 
■ Espetar dois palitos em cada bolinha. 
 
 
Unir as pontas do arame, contendo as 
bolinhas, que resultará numa estrutura 
concêntrica com cerca de 35 cm. 
 
Produção da camada de fosfolipídio 
externa 
 

■ Inicialmente pintar todas as bolinhas e 
esperar secar (total de 45 bolinhas).  
■ Logo após, adicionar bolinha por 
bolinha num pedaço de arame encapado 
de 1,80 m (o arame deve atravessar o 
meio de cada bolinha). 
■ Espetar dois palitos em cada bolinha. 
■ Unir as pontas do arame, contendo as 
bolinhas, que resultará numa estrutura 
concêntrica com cerca de 60 cm. 
 
 
 

 
Célula 
Eucariótica 
Animal 

 

 Isopor ou papelão 

 Barbante 

 EVA (Colorido) 

 Feltro (Colorido) 

 Canudinho plástico 

 Papel Pardo 

 

 

 

Produção do citoplasma da célula: 

 

 Cortar o isopor ou papelão um 

círculo de 30 cm de diâmetro. 
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 Meia Perola 

(Branca) 

 Cola de Isopor 

 Cola Branca 

 Cola Quente 

 Pistola p/ Cola 

Quente 

 Canudinhos 

plásticos para 

pirulito. 

 

 

 Revestir frente e verso o círculo 

com papel pardo. 

 

 

Produção do núcleo: 

 

 Dois círculos cortados no Eva 

verde – 01 com 03 cm (carioteca) 

e o outro com 09cm. Colar no 

centro do círculo já revestido com 

o papel pardo. 

Produção das organelas da célula: 

 

 Mitocôndria: 

Cortar em feltro vermelho uma 

figura oval e no seu entorno 

aplicar o barbante e no centro 

destacar a presença do DNA. 

 

 Centríolos: 

Colar justapostos os canudinhos 

plásticos. 

 

 Retículo Endoplasmático: 

Pequenos pedaços de barbantes 

que variam de 03 a 10 cm colados 

próximos ao núcleo. 
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 Ribossomos: 

Pequenas esferas de pérolas 

dispostas ao longo do citoplasma. 

Também deverão ser coladas em 

cima do Retículo Endoplasmático. 

 

 Complexo Golgiense ou de 

Golgi: 

Utilizar como molde figura 

didática, cortar no EVA e dispor 

no citoplasma. 

 

 Lisossomos: 

Cortar pequenos círculos em 

feltro e dispô-los próximo ao 

Complexo de Golgi 

representando o transporte de 

proteínas. 
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Bomba Sódio 
Potássio 

 
 90 bolinhas de 

isopor tamanho 

 

 

 01 rolo de arame 

encapado 

 Massa de biscuit 

 Tinta acrilex azul, 

vermelha, amarela e 

roxo 

 Duas bases de 

isopor ou 

compensado 

(aproximadamente 

90 cm x 30 cm cada) 

pintada e revestidas 

de EVA na mesma 

cor. 

 
 Pincel 

 Tesoura 

 Alicate 

 
Produção da membrana plasmática 

Fosfolipídios: 

 Pintar as 90 bolinhas na cor azul 

Cabeça do fosfolipídio. 

 

 Cortar os arames com cerca de 10 

cm para formar a cauda. Anexar a 

cada bolinha dois arames. Ver 

foto 

Produção das proteínas de 

membrana. 

Produção das proteínas de 
membrana: 

 Tingir a massa de biscuit nas 

cores indicadas e modelar no 

formato adequado. Ver foto 

Produção final. 

 Anexar as duas bases de isopor 

ou compensado depois de 

pintadas e revestidas. 

 Dispor as bolinhas de isopor 

(fosfolipídios) e a modelagem em 

biscuit (proteínas de membrana) 

conforme foto acima. 

Quadro1 – Listagem dos materiais e procedimentos para a confecção dos modelos didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Modelos com significação tátil produzidos 

 

As Figuras 2 e 3 demonstram os materiais produzidos e utilizados na 

composição da sequência didática.  

 

 
Figuras 2a, 2b, 2c, 2d, 2e – Modelos com significação tátil produzidos para realização    da     

atividade didática. Os modelos foram produzidos, observando a compreensão da organização 

estrutural das membranas plasmáticas, iniciando desde a molécula do fosfolipídio (Figura 2a), além 

das estruturas concêntricas geradas pela imersão destas moléculas em solução aquosa (Figura 2b), 

passando para organização estrutural das membranas propriamente (Figura 2c). Tais produções 

permitiram explorar o comportamento de caráter biofísico dos fosfolipídios em soluções aquosa, 

enfatizando sua natureza anfipática. Além disso, demonstrou-se a importância da organização dos 

fosfolipídios na formação de estruturas compartimentares e da natureza lipoproteica da membrana 

como uma barreira seletiva.  Posteriormente à apresentação do material aos alunos, intervenções foram 

realizadas seja pela impropriedade dos materiais quanto à manipulação ou por estes protagonizarem 

produção equivocada de conhecimento (Figuras 2d). Finalmente, modelos que explicam mecanismos 

fisiológicos das membranas (Bazet et al., 2018)
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Figura 3. Imagem demonstrando uma célula eucariótica animal – Notar que as organelas 
citoplasmáticas respeitam a forma correspondente a morfologia corrente, sendo cada qual 
produzida com um elemento portador de uma significação tátil exclusiva. 
 
 

5.2 Realização dos módulos referentes à sequência didática sobre o tema 

membrana plasmática e oficinas com alunos videntes para sensibilização 

 

As Figuras 4a – 4e demonstram a execução dos módulos da sequência didática 

relacionada à membrana plasmática com as alunas cegas.   

 

Figuras 4a, 4b, 4c, 4d, 4e,  – Registros fotográficos referentes aos módulos ministrados durante 
a realização da sequência didática – Basicamente as atividades de interação com os modelos 
didáticos foram subdivididas em dois instantes, incluindo interação com modelos que 
promoveriam compreensão sobre a estrutura da membrana plasmática (Figuras 4ª e 4b ) e 
interação com modelos que caracterizassem os processos fisiológicos inerentes à membrana 
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como transporte passivo do tipo difusão simples (Figura 4d), transporte ativo com foco no 
funcionamento da bomba sódio-potássio (Figuras 4c), transporte mediado por vesícula 
(fagocitose) (Figura 4e) (Bazet et al., 2018) 
 

Quanto às oficinas realizadas com simulação do contexto de cegueira, 

esta foi realizada no Colégio Souza Santos (Unidade I) com a turma 801 (ano 

2019). Os alunos foram esclarecidos sobre o projeto e de forma voluntária e 

individual foram selecionados para se caracterizarem como deficientes visuais 

através da utilização de máscaras que os impedissem de utilizar o sentido da 

visão, contudo as atividades foram aplicadas para todos videntes e não videntes 

simulados.  

As atividades foram divididas em três encontros constituído de 02 tempos 

de 50 minutos cada, sempre às segundas-feiras. As Figuras 5a – 5f referem-se 

a registros dos encontros mencionados. 

 

Figuras 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f – Registros fotográficos das oficinas realizadas com simulação do 
contexto de cegueira, Figuras 5a e 5b: Registros fotográficos da disposição dos alunos “videntes” 
e “não videntes” no primeiro encontro; Figuras 5c e 5d: Registros fotográficos da disposição dos 
alunos “videntes” e “não videntes” no segundo encontro e Figuras 5d e 5f: Registros fotográficos 
da disposição dos alunos “videntes” e “não videntes” no terceiro encontro. 
               

Figura 5a Figura 5b 

Figura 5c 
 
 

 

 

   Figura 5d 

Figura 5e 
Figura 5f 
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5.3 Resultados inerentes à aplicação do questionário de certificação da 

aprendizagem e de opinião 

A turma do Colégio Souza Santos foi composta por 19 alunos do 8º ano 
do Ensino Fundamental II, com idades de 12 a 14 anos. O processo de 
certificação da aprendizagem contou com a aplicação de um questionário com 
perguntas que se contextualizam com aquisição de conhecimentos-chave sobre 
o conteúdo abordado. Esse questionário foi composto por 08 perguntas com 
resposta em múltipla escolha com alternativas de de A a D (Anexo 8.2). Os 
resultados estão expostos a seguir. 

 
 
Questionário aplicados para as meninas 
Avaliação antes das atividades práticas com modelos didáticos adaptados para 

deficientes visuais em 18/03/19 
 
Meninas = 07 
05 = grupo não vidente 
02 = grupo vidente (*) 
 

 
Questão 

1         

 
Questão 

2 
 

 
Questão 

3 

 
Questão 

4 

 
Questão 

5 

 
Questão 

6 

 
Questão 

7 

 
Questão 

8 

X(*)  X X X X   

X(*)       X 

X  X X X    

  X X X   X 

X X X X X X X  

X   X  X X  

X  X X X X X  

06ac 01ac 05ac 06ac 05ac 04ac 03ac 02ac 
Quadro 2: Avaliação antes das atividades práticas com modelos didáticos adaptados para deficientes 
visuais em 18/03/19. 

 
Avaliação depois das atividades práticas com modelos didáticos adaptados 
para deficientes visuais em 01/07/2019. 
 

 
Questão 

1 

 
Questão 

2 
 

 
Questão 

3 

 
Questão 

4 

 
Questão 

5 

 
Questão 

6 

 
Questão 

7 

 
Questão 

8 

X(*) X X  X X X  

    X(*)  X  

X  X X X X X X 

X  X X  X   

X X X X X X  X 

X  X X X   X 

X  X X X X  X 

06ac 02ac 06ac 05ac 06ac 05ac 03ac 04ac 
Quadro 3: Avaliação depois das atividades práticas com modelos didáticos adaptados para deficientes 
visuais em 01/07/2019. 
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Questionário aplicados para os meninos 
 
Avaliação antes das atividades práticas com modelos didáticos adaptados para 
deficientes visuais em 18/03/19 
 
Meninos = 12 
05 = grupo não vidente 
07 = grupo vidente (*) 
 

 
Questão 

1 

 
Questão 

2 
 

 
Questão 

3 

 
Questão 

4 

 
Questão 

5 

 
Questão 

6 

 
Questão 

7 

 
Questão 

8 

X X X X X X X X 

 X(*) X X X X X  

X  X X X  X X 

X X X X     

X(*) X X X    X 

X(*) X X X   X  

X X  X X   X 

X(*) X X X X X X  

X(*)  X X   X  

X(*)  X X     

X  X X X    

X(*) X X X  X   

11ac 08ac 11ac 12ac 06ac 04ac 06ac 04ac 
Quadro 4: Avaliação antes das atividades práticas com modelos didáticos adaptados para deficientes 
visuais em 18/03/19. 

 

Avaliação depois das atividades práticas com modelos didáticos adaptados 
para deficientes visuais em 01/07/19 
 
Meninos = 12 
05 = grupo não vidente   07 = grupo vidente (*) 

 
Questão 

1 

 
Questão 

2 
 

 
Questão 

3 

 
Questão 

4 

 
Questão 

5 

 
Questão 

6 

 
Questão 

7 

 
Questão 

8 

X  X X X    

X(*)  X X X X  X 

X X X X X X X X 

 X  X X    

 X(*) X X X X  X 

X(*) X X X X    

X  X  X X   

X(*)  X X X X   

X(*)   X X X   

X(*) X  X  X   

X X X  X  X X 

 X(*) X X X X   

09ac 07ac 09ac 10ac 11ac 08ac 02ac 04ac 
Quadro 5: Avaliação depois das atividades práticas com modelos didáticos adaptados para deficientes 
visuais em 18/03/19. 
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TABELA DO GRUPO DOS “NÃO VIDENTES” 
 GRUPO FORMADO POR 05 MENINAS E 05 MENINOS 

 

MENIMAS MENINOS 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 4 7 4 6 8 6 4 5 4 ANTES 

7 4 7 5 6 4 8 3 4 6 DEPOIS 
Quadro 6: Grupo dos “não videntes” 

 
TIVERAM MAIS ACERTOS = 04 ALUNOS  
TIVERAM ACERTOS IGUAIS = 03 ALUNOS 
TIVERAM MENOS ACERTOS = 03 ALUNOS 
 

TABELA DO GRUPO DOS “VIDENTES” 
GRUPO FORMADO POR 02 MENINAS E 07 MENINOS 

 

MENIMAS MENINOS 

1 2 1 2 3 4 5 6 7 

5 2 6 5 5 7 4 4 5 ANTES 

6 2 6 6 5 5 4 3 5 DEPOIS 
Quadro 7: Grupo dos “Videntes” 

 
TIVERAM MAIS ACERTOS = 02 ALUNOS 
TIVERAM ACERTOS IGUAIS = 05 ALUNOS 
TIVERAM MENOS ACERTOS= 02 ALUNOS 
 
 Após o término das atividades propostas foi aplicado um questionário que 

teve como objetivo averiguar a opinião sobre os modelos produzidos. Dos 19 

alunos da turma do 8ºano do Ensino Fundamental II, a maioria (n =15 ; 78,95%) 

“amaram” (vide anexo) e acharam adequados os materiais utilizados nas aulas, 

pontuando-os como tendo uma ótima qualidade, já que na instituição em que se 

realizou o trabalho não possui laboratório e as demonstrações de experimentos 

são apresentadas pelo professor, salvo no momento da Feira de Ciências Anual. 

 Ainda referente ao questionário, os alunos, em sua maioria, (n=14; 

73,68%) “amaram” participar das aulas, das explicações apresentadas (vide 

anexo), assim como recomendariam as aulas para as outras turmas. Isso se 

confirma quando no item sugestões e depoimentos, os próprios sugerem mais 

aulas desse formato, quanto a criação de um outro local mais especifico para a 

prática dos outros conteúdos. Finalmente, para esta população amostral, 

aplicando o teste estatístico Qui-quadrado com correção de Yates para análise 

qualitativa de tabela de contingência, não houve contraste estatisticamente 

significante entre os grupos videntes e deficiente visual simulado, quanto ao 
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aumento de acerto nas questões propostas (O qui-quadrado estatístico é 0,830 

e o valor de p é 0.3624, sendo esse resultado não significativo para p<0,05. Já 

o valor do teste de Fisher é 0.3024. Esse resultado também não é significativo 

para p<0,05).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A interação com os modelos de forma sistematizada e organizada em uma 

sequência didática que explorou os conhecimentos de Biologia Celular, 

possibilitou a apreensão do conhecimento sobre a configuração estrutural das 

moléculas de fosfolipídio e estruturas compartimentares como micela e 

lipossomo; caracterização estrutural relativa à membrana biológica e princípios 

de transporte ativo, passivo e endocitose.  

    A sequência utilizada mostrou eficiência, ajudando na assimilação do 

conteúdo abordado. Isso fica evidenciado no trabalho apresentando pelas alunas 

com deficiência visual, as quais são as interlocutoras responsáveis por transmitir 

as informações por meios dos modelos construídos, sendo certificadas por esta 

exposição (Baset et al., 2018). A utilização destes modelos confirma o que 

Baumel e Castro (2003) ressaltaram: tais materiais representam recursos 

didáticos necessários e importantes ao ensino inclusivo, contribuindo para a 

acessibilidade dos conteúdos curriculares presentes. Constatou-se que a 

utilização desse recurso didático se destacou como apoio pedagógico na 

assimilação dos conteúdos. Contudo, o professor deve se manter atento a 

manipulação do aluno em cima do material utilizado, pois de acordo com 

Yoshikawa (2010) e o que se pode observar, esta manipulação pode ser levada 

“a interpretações alternativas dos conteúdos representados pelos materiais 

didáticos”. Os caracteres físicos dos materiais devem permitir uma boa 

exploração tátil, observando a facilidade e segurança do manuseio.  A confecção 

de materiais a preços baixos, de fácil aquisição e aplicação, a abordagem do 

assunto teórico de forma prática e clara auxiliou na aprendizagem. Fato esse 

corroborado com o uso desses materiais na Feira Anual de Ciências do Colégio 

Souza Santos, cujo alunos participaram dessa pesquisa de dados (vide anexo 

8.3). A experiência vivida reflete a importância do estudo para a elaboração 
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desse material, tanto pelos profissionais envolvidos nas disciplinas de Ciências 

e Biologia como em todas as outras áreas da educação.  

 Conclui-se que a utilização da sequência didática construída neste 

trabalho, conduziu a um maior aprimoramento em termos de aprendizado do 

conteúdo de Biologia por parte dos alunos de um modo geral e que esta 

realidade também contribui para uma maior aceitação por parte dos alunos que 

não são portadores de deficiência visual. Haja visto que a partir do 2012, através 

das novas Políticas Públicas de Inclusão, observou-se um aumento considerável 

de alunos com algum tipo de deficiência física, intelectual ou motora estudando 

nas salas de aulas regulares. Dados esses divulgados pelo Censo 2016 no Inep 

(figura 1). 
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8 ANEXOS 
 
8.1 Documentos do Comitê de Ética 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/CPII 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: A utilização de sequencias 

didáticas para o ensino de Biologia para alunos com deficiência visual. Queremos 

saber como ensinar Biologia para alunos dom deficiência visual através da utilização de 

sequencias didáticas. 

As pessoas que irão participar desta pesquisa têm de 11 a 16 anos de idade. A pesquisa 

será feita no(a) Colégio Souza Santos. O presente trabalho terá a seguinte metodologia, 

baseando-se em sequências didáticas que serão organizadas em cinco encontros, assim 

descritos:  01 -  Interação com modelos didáticos produzidos relativos a configuração 

estrutural das moléculas de fosfolipídio e estruturas compartimentares como micela e 

lipossomo; 02 – Interação com modelo didático tridimensional relativo à membrana 

biológica; 03 - Demonstração do processo de difusão (utilizando pedras com granulações 

distintas e a interface do lipossomo), transporte ativo (utilizando um modelo de 

membrana, contendo a bomba sódio potássio) e processos de fagocitose e pinocitose; 4 - 

Avaliação da aprendizagem na qual os estudantes deveriam identificar e correlacionar as 

estruturas com suas funções. Em contraponto, a mesma dinâmica será utilizada com 

alunos, sem qualquer tipo de deficiência visual diagnosticada, porém será simulada essa 

característica para que esses possam conhecer esse universo e suas dificuldades no campo 

da compreensão e da aprendizagem. Caso aconteça algo errado, você pode procurar o(a) 

pesquisador(a)Professora Ana Leticia Caruzo Xavier pelo telefone (21)24035436 Mas há 

coisas boas que podem acontecer, pois essa pesquisa pode contribuir para um maior 

desenvolvimento psicomotor e sociocultural, enfatizando os conteúdos de Ciências 

Biológicas. 

Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser. Ninguém ficará irritado 

(a) ou chateado(a) com você se você disser “não”: a escolha é sua. Você pode pensar nisto 

e falar depois se você quiser. Você pode dizer “sim” agora e mudar de ideia depois e tudo 

continuará bem. É importante que você converse com seus responsáveis sobre a sua 

decisão. Saiba o que eles acham, fale a eles o que pretende fazer, se quer ou não participar. 

Você tem o tempo que precisar para isso. Também pode discutir com o(a) pesquisador(a), 

quando quiser. Ele(a) responderá todas as suas dúvidas, em qualquer momento. Você não 

receberá nenhum dinheiro nem terá que pagar nada para participar da pesquisa. Ninguém 

saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem 

daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser 

publicados, mas sem identificar as pessoas que participaram da pesquisa.   
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ASSENTIMENTO 

 

Eu ______________________________________________________ li este termo e 

aceito participar da pesquisa.  

 

Assinatura do(a) participante 
Data: ___/___/_____ 

 

Eu, ________________________________________ obtive de forma apropriada e 

voluntária o Assentimento Livre e Esclarecido do participante da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a). 
Data: ___/___/_____ 

 
 
 
 
Endereço: Campo de São Cristóvão nº 177, prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,  
Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), sala 202-B – São Cristóvão –  
Rio de Janeiro, CEP 29921-903 
TEL: 21 3891-0020 –  Email: cep@cp2.g12.br 

Site : http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/ 
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Rubrica Pesquisador: __________________ 

Rubrica participante: ____________________ 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/CPII 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RESPONSÁVEL 

LEGAL 

 

Prezado (a) responsável/representante legal: 
Gostaríamos de solicitar o seu consentimento para o (a) menor 

________________________________ 

____________________________________________participar como voluntário(a) da pesquisa 
denominada A utilização de sequencias didáticas para o ensino de Biologia para alunos com 

deficiência visual, realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação no Ensino Básico do 

Colégio Pedro II e que diz respeito a um (a) trabalho de conclusão de curso.  A pesquisa que será 
realizada na sala de aula do Colégio Souza Santos onde se realizará a coleta de dados e as demais 

atividades nas quais o (a) menor de idade estará envolvido. 

 

1. OBJETIVO: O objetivo do estudo é construir uma proposta didático-metodológica 
promotora relacionada a Biologia Celular, com a participação de estudantes, propondo novas 

alternativas de aprendizado. 

 
2. PROCEDIMENTOS: a forma de participação do (a) menor consistirá em: O presente 

trabalho terá a seguinte metodologia, baseando-se em sequências didáticas que serão organizadas 

em cinco encontros, assim descritos: 01 – Aplicação de um questionário diagnóstico por meio de 
um ledor ou impressão em braile para identificar o capital de conhecimento prévio que o aluno 

tem sobre o assunto; 02 -  Interação com modelos didáticos produzidos relativos a configuração 

estrutural das moléculas de fosfolipídio e estruturas compartimentares como micela e lipossomo; 

03 – Interação com modelo didático tridimensional relativo à membrana biológica; 04 - 
Demonstração do processo de difusão (utilizando pedras com granulações distintas e a interface 

do lipossomo), transporte ativo (utilizando um modelo de membrana, contendo a bomba sódio 

potássio) e processos de fagocitose e pinocitose; 5 - Avaliação da aprendizagem na qual os 
estudantes deveriam identificar e correlacionar as estruturas com suas funções. Em contraponto, 

a mesma dinâmica será utilizada com alunos, sem qualquer tipo de deficiência visual 

diagnosticada, porém será simulada essa característica para que esses possam conhecer esse 

universo e suas dificuldades no campo da compreensão e da aprendizagem. 
 

3. POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS: Toda pesquisa oferece algum tipo de risco. 

Nesta pesquisa, o risco pode ser avaliado como mínimo. São esperados os seguintes benefícios 
da participação na pesquisa: Com a utilização de sequencias didáticas, espera-se um maior 

aprimoramento do conteúdo de Biologia por parte dos alunos deficientes e que esta realidade 

venha contribuir para uma maior aceitação por parte dos alunos que não são portadores de 
deficiência visual. 

4. GARANTIA DE SIGILO: os dados da pesquisa serão publicados/divulgados em livros 

e revistas científicas. Asseguramos que a privacidade do (a) menor será respeitada e o nome dele 

(a) ou qualquer informação que possa, de alguma forma, o(a) identificar, será mantida em sigilo. 

O (a) pesquisador (a) responsável se compromete a manter os dados da pesquisa em arquivo, sob 

sua guarda e responsabilidade, por um período mínimo de 5 (cinco) anos após o término da 

pesquisa. 

5. LIBERDADE DE RECUSA: a participação do (a) menor neste estudo é voluntária e 
não é obrigatória. Você poderá se recusar a permitir que ele (a) participe do estudo, ou retirar seu 
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consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar. Se desejar que o (a) menor saia da 

pesquisa ele (a) não sofrerá qualquer prejuízo.  

6. CUSTOS, REMUNERAÇÃO E INDENIZAÇÃO: a participação neste estudo não terá 

custos adicionais para você. Também não haverá qualquer tipo de pagamento devido à 

participação do (a) menor no estudo. Fica garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, nos termos da Lei. 

 
 

Endereço: Campo de São Cristóvão nº 177, prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,  
Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), sala 202-B – São Cristóvão –  
Rio de Janeiro, CEP 29921-903 
TEL: 21 3891-0020 –  Email: cep@cp2.g12.br 

Site : http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/ 
 

Rubrica Pesquisador: ________________________________________________________________________________________ 

Rubrica participante: ________________________________________________________________________________________ 
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Endereço: Campo de São Cristóvão nº 177, prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,  
Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), sala 202-B – São Cristóvão –  
Rio de Janeiro, CEP 29921-903 

TEL: 21 3891-0020 –  Email: cep@cp2.g12.br 
Site : http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/ 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


40 

 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

COLÉGIO PEDRO II 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/CPII 

 

7. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS, CRÍTICAS, SUGESTÕES E 

RECLAMAÇÕES: você receberá uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e a outra ficará com o (a) pesquisador(a). Caso você concorde em participar, as páginas 

serão rubricadas e a última página será assinada por você e pelo (a) pesquisador (a). O (a) 

pesquisador (a) garante a você livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais 

sobre o estudo e suas consequências. Você poderá ter acesso ao(a) pesquisador(a) professora Ana 

Leticia Caruzo Xavier pelo telefone (021) 24035436. Email:leticiacaruzobio@gmail.com. Se 

você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Colégio Pedro II (CEP/CPII), situado no Endereço: Campo 

de São Cristóvão nº 177, prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

(PROPGPEC), sala 202-B – São Cristóvão – Rio de Janeiro, CEP 29921-903, pelo telefone: 21 

3891-0020 ou pelo e-mail: cep@cp2.g12.br  

 
 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, ________________________________________ li e concordo com a participação do 

menor__________________________________________ na pesquisa. 

 

Assinatura do(a) responsável /representante legal 
Data: ___/___/_____ 

 

 

Eu, ________________________________________ obtive de forma apropriada e voluntária o 

Consentimento Livre e Esclarecido do (a) responsável /representante legal pelo (a) menor 
participante da pesquisa. 

 

Assinatura do(a) pesquisador(a) 
Data: ___/___/_____ 

 

 
 

Endereço: Campo de São Cristóvão nº 177, prédio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação,  
Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), sala 202-B – São Cristóvão –  
Rio de Janeiro, CEP 29921-903 
TEL: 21 3891-0020 –  Email: cep@cp2.g12.br 
Site : http://www.cp2.g12.br/blog/cepcpii/ 
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8.2 Instrumentos de investigação 

 
 
 

 
   COLÉGIO SOUZA SANTOS 

 
 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO  

1)Qual a menor parte do corpo humano? 

(a) Músculo.     (b) Tecido      (c)Célula    (d) Órgão 

http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id=68

762&tipo=2&pgant=v 

2) Qual das opções pode ser usada para definir uma particularidade sobre 
as células? 

3) Qual o ramo da Biologia que estuda as células? 

(a) Paleontologia.  (b) Angiologia   (c)Rinologia  (d) Citologia ou Celular 
 
http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id=68762&tipo

=2&pgant=v 

 
 

4) São as principais partes de uma célula: 
 

 (a) Núcleo, citoplasma e membrana plasmática. 

 (b) Núcleo, cromossomos e membrana plasmática. 

 (c) Núcleo, citoplasma e retículo endoplasmático. 

 (d) Núcleo, cromossomos e organelas. 

 

(a) Diferenciam o que é vida do que não é vida. 

(b) Unidade estrutural básica de tudo que existe. 

(c) Não interfere diretamente na saúde de uma pessoa. 

(d) Somente carregam o sangue pelo organismo. 
 

http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id=68

762&tipo=2&pgant=v 
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http://www.educopedia.com.br/Cadastros/Atividade/Visualizar.aspx?pgn_id=68

762&tipo=2&pgant=v 

5)(PUC - RJ-2007) Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que: 

(a) todas as células dos seres vivos têm parede celular. 

(b) somente as células vegetais têm membrana celular. 

(c) somente as células animais têm parede celular. 

(d) todas as células dos seres vivos têm membrana celular. 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-sobre-
membrana-plasmatica.htm#questao-4 
 
6) (PUC-RJ) As células animais diferem das células vegetais porque estas 
contêm várias estruturas e organelas características. Na lista abaixo, marque a 
organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. 
 
(a) vacúolo   (b) membrana celular   (c) parede celular    (d) centríolo 
 
https://www.mundovestibular.com.br/articles/6976/1/Exercicios-sobre-Citologia-
--Estrutura-da-membrana/Paacutegina1.html 
 
7) Quanto à estrutura e às funções do núcleo celular, analise as afirmativas. 
 
I - Armazena material genético com a informação para produção de proteínas. 
II - Está presente em seres eucariontes e procariontes. 
III - É formado por membrana nuclear, carioplasma e material genético. 
IV - A informação hereditária está armazenada no RNA. 
V - O material genético está armazenado em cromossomos. 
 
Estão corretas: 
 
(a) I, III e V. 
(b) I, II e IV. 
(c) II, III e IV. 
(d) I, II, III, IV e V. 
 
https://www.moderna.com.br/banco-de-questoes/busca/questoes 
 
8)A membrana plasmática é uma estrutura que reveste as células de todos os 
seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios e proteínas 
inseridas, apresenta várias funções, exceto a de: 
 
(a) barreira seletiva. 
(b) transporte de substâncias. 
(c) interação entre células. 
(d) envolver o material genético. 
 
https://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br/exercicios-biologia/exercicios-
sobre-membrana-plasmatica.htm#resposta-3483 
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Questionário de pesquisa de opinião 
Caro aluno: 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre a qualidade das aulas 
práticas sobre Biologia Celular, mediada por modelos didáticos tri ou bidimensionais, 
propondo novas alternativas de aprendizado. 
Pedimos que responda o questionário que se segue. Seus dados pessoais serão 
mantidos em sigilo. 
Dados do entrevistado: 
Nome: _______________________________________________________________ 
Idade _______       Ano de escolaridade: ____________  
 
I – Aspectos relacionados à inclusão no laboratório 

 
01 -  Você costuma ter aulas práticas no laboratório de Ciências ou Biologia? 
 
(     ) Nunca tive.   (     ) Tive poucas vezes   (     ) Frequentemente tenho aulas no laboratório. 

 
02 - Você já realizou algum experimento no laboratório ou na sala de aula como recurso 
para aprendizagem de algum conteúdo? 
 
(     ) Nunca realizei, pois nunca tive aulas no laboratório. 

(     ) Nunca realizei, mas vi demonstrações de experimentos por parte  do professor. 

(     ) Nunca realizei, mas já participei de grupos em que outros integrantes realizavam 

o experimento. 

(     ) Já realizei experimentos. 

. 
II – Aspectos relacionados à avaliação das aulas práticas: 
 
Para responder as questões seguintes, utilize a seguinte convenção: 

 
 
 
03 - O que você achou do tempo das aulas?  

 
 
 
 
04 -  O que você achou da qualidade do material utilizado nas aulas? 
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05 - O que você achou da escolha/seleção das demonstrações e experimentos 
apresentados nas aulas? 

  
 
06 -  O que você achou das explicações sobre o conteúdo nas aulas? 

  
 
07 -  Como você se sentiu ao participar das aulas?  

 
 
08 - Você recomendaria as aulas para outras pessoas? 

 
 
III – Sugestões e depoimentos  

 
09-Teria alguma sugestão para melhorar as aulas apresentadas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10-Use este espaço para comentário livre, relatando sua experiência com as 
aulas. Você acha que ela é útil na formação escolar? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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8.3 Imagens da Feira de Ciências CSS 
 

  

  


