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“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a 

própria vida.” (John Dewey) 

 



RESUMO 

 

LIMA, Pedro Henrique da Rosa. Produção de recursos didáticos para o ensino de botânica no 

contexto do ensino inclusivo. 2018. 45 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Biologia/Ciências) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Historicamente, o ensino de Botânica sempre foi um desafio e muitos professores possuem 

dificuldades em lecioná-la, sendo que isso se agrava ainda mais quando se pensa na educação 

inclusiva e no ensino de alunos com necessidades educacionais especiais. Visando esse desafio, 

foram elaborados materiais didáticos táteis que compõem os principais órgãos das plantas, que 

são as folhas, a raiz, o caule e a flor. Esses materiais foram elaborados com o intuito de permitir 

a inclusão de alunos com deficiência visual na aula de Botânica, objetivando a promoção da 

aprendizagem de conteúdos de organografia e morfologia vegetal no contexto da Educação 

Inclusiva. Os materiais produzidos foram um livro de folhas, que aborda as principais 

características das folhas, e modelos de raiz, caule e flor, todos utilizando, em grande parte, 

materiais recicláveis e de fácil aquisição. Também foram elaborados questionários, um sobre o 

conteúdo de morfologia vegetal, que foi aplicado antes e depois da apresentação dos materiais 

didáticos táteis, e o outro sobre a qualidade do material didático, que foi aplicado após a 

apresentação dos materiais. O resultado da aplicação dos recursos didáticos foi positivo, pois 

após o material didático ter sido apresentado, os alunos acertaram mais questões no questionário 

sobre morfologia vegetal. Eles também fizeram críticas positivas no questionário sobre a 

qualidade do material didático, avaliando o material como muito bom/excelente e fazendo 

comentários positivos a respeito do mesmo. Com esse projeto, espera-se alcançar maior 

visibilidade para os professores ganharem interesse na produção de recursos didáticos como os 

modelos didáticos táteis utilizados no mesmo. 

 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva. Botânica. Modelos Didáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

LIMA, Pedro Henrique da Rosa. Production of teaching resources for teaching of botany in the 

context of inclusive education. 2018. 45 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Biologia/Ciências) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Historically, botany teaching has always been a challenge and many teachers have difficulties 

on teaching it, and this situation is aggravated for students with special educational needs. 

Aiming at this challenge, it was elaborated didactic materials that compose the main organs of 

plants, which are leaves, the root, the stem and the flower. The materials were elaborated with 

the purpose of enabling the inclusion of students with visual impairment in the Botany class, 

aiming at learning the contents of programming and plant morphology in the context of 

Inclusive Education. The materials used were a book of leaves, which cover the main 

characteristics of the leaves, and root, stem and flower models, all of them using largely 

recyclable and easily acquirable materials. Also, questionnaires were elaborated on the content 

of plant morphology, which was applied before and after the presentation of the didactic 

materials, and the other on the quality of didactic material, which was collected after the 

presentation of the materials. The result of the application of the didactic resources was positive, 

because after the didactic material was presented, the students had more questions in the file 

about the vegetal morphology and was also positively evaluated the quality of the material in 

the following product. With this project, it is expected greater visibility for teachers to gain 

interest in the production of didactic resources such as didactic models that can be used in this 

project 

 

 

Keywords: Inclusive education. Botany. Didactic models. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o ensino de Botânica tem sempre sido um desafio para os 

professores da Educação Básica. Isso ocorre, pois, de acordo com Figueiredo, Coutinho 

e Amaral (2012), o ensino, não só de botânica, mas também o de outras matérias dentro 

da Biologia, é muitas vezes realizado sem referências à vida do aluno, sendo útil apenas 

para fazer provas. Além disso, de acordo com Araujo-Jorge (2011), fatores como 

currículos muito extensos, o pouco tempo atribuído à ministração dos conteúdos, a 

pouca relevância ao ensino de ciências e metodologias de ensino ultrapassadas são 

outros grandes problemas do ensino de Ciências, e, consequentemente, de Biologia. 

No presente trabalho, foi realizada a utilização de modelos didáticos com 

embasamento nas principais bibliografias da área da Botânica, com maior associação à 

área de organografia e morfologia vegetal (VIDAL; VIDAL, 1992; SOUZA; FLORES; 

LORENZI, 2013). A ideia da utilização de modelos didáticos advém de alguns estudos, 

como, por exemplo, o de Amorim (2013). Esse estudo explica sobre a influência dos 

modelos e jogos didáticos com ensino de Biologia para Ensino Médio, chegando à 

conclusão de que a utilização de jogos e modelos didáticos para transmitir conteúdos de 

Biologia contribui muito para preencher lacunas existentes no aprendizado de 

estudantes que apresentam dificuldades em relacionar conceitos com ilustrações dos 

livros didáticos, além de estimular a observação e assimilação do que foi aprendido. 

Além de discutir o ensino de botânica para alunos regulares, e sem deficiência, 

os modelos didáticos que foram utilizados têm objetivo principal de atender alunos com 

deficiência visual. De acordo com Krasilchik (2008), muitos aspectos biológicos 

trabalhados em sala de aula usam abordagens visuais como microscópio, fotos e vídeos, 

o que desfavorece a inclusão de alunos com deficiência visual nas aulas de Biologia. 

Esses alunos com deficiência visual enfrentam uma série de fatores que dificultam a sua 

inclusão, e, para isso, eles precisam de materiais adaptados que sejam adequados ao 

conhecimento tátil-cinestésico, auditivo, olfativo e gustativo, em especial materiais 

gráficos táteis e o braile (ANDRADE et al., 2017). Assim, a adequação dos materiais 

táteis que foram utilizados teve por objetivo a garantia de acesso às informações aos 

deficientes visuais da mesma maneira que outras crianças e adolescentes possuem, 

ficando os deficientes em menor desvantagem em relação a seus pares (NUNES; 

LOMÔNACO, 2010).  

 



14 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Produção e avaliação de modelos com significação tátil, relacionados com 

estruturas dos vegetais do grupo angiosperma, com a finalidade de gerar recursos 

didáticos para promoção da aprendizagem de conteúdos de organografia e morfologia 

vegetal no contexto da Educação Inclusiva.  

 

2.2 Objetivos específicos 

• Produzir modelos de órgãos vegetais como recursos didáticos para promoção da 

aprendizagem de ambos, educandos videntes e educandos com deficiências 

visuais. 

• Facilitar a compreensão de aspectos morfológicos dos vegetais do grupo 

angiosperma. 

• Contribuir para a inclusão de alunos com Necessidades Educacionais 

Específicas. 

• Estimular os alunos em relação ao aprendizado de Botânica 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Andrade et al. (2017), cada indivíduo é diferente e possui 

características peculiares que devem ser levadas em consideração na hora da 

aprendizagem. O material didático que foi criado e utilizado para o presente trabalho 

teve esse objetivo, que foi fazer com que deficientes visuais, que possuem 

características peculiares diferenciais, pudessem aprender da mesma forma que alunos 

videntes. 

A principal pergunta que esse trabalho busca responder e encontrar uma 

justificativa é: É possível um melhor aprendizado da disciplina de botânica para ambos, 

alunos videntes e deficientes visuais, após a aplicação de materiais didáticos táteis? 

Buscar a resposta para essa pergunta específica é um dos objetivos desse trabalho. 

Além disso, de acordo com Veraszto e Vicente (2017, p. 33): 

Para se ter uma Educação Inclusiva, faz-se necessário que haja materiais 

específicos que auxiliem com alunos com deficiência visual, para seu pleno 

desenvolvimento escolar, explorando outros sentidos e no último caso, 

ampliando imagens e objetos que diminuam o esforço visual para alunos com 

baixa visão.  

 

Esta citação já explica sobre a principal justificativa para a realização desse 

Produto Acadêmico Final, que é permitir a inclusão dos alunos com deficiência visual, 

nas aulas de Botânica, com ênfase nos conteúdos referentes à morfologia e organografia 

vegetal através da utilização de modelos didáticos táteis. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Caracterização dos órgãos e estruturas vegetais objetos de estudo 

 

O estudo da morfologia e organografia vegetal é essencial para se entender como 

se constitui um vegetal, pois, de acordo com Souza, Flores e Lorenzi (2013, p. 9), “a 

Morfologia é o ramo da Botânica que trata dos termos utilizados para as partes dos 

vegetais, suas definições e variações.” Já a Organografia se dedica apenas ao estudo da 

morfologia externa das plantas, o que não inclui os tecidos vegetais, como os vasos 

condutores de seiva. Vidal e Vidal (1992, p. 1) ainda ressaltam a importância da 

Organografia Vegetal, dizendo que ela “constitui-se num campo fecundo para o trabalho 

botânico.”. 

De acordo com Souza, Flores e Lorenzi (2013), a raiz é o órgão responsável pela 

fixação da planta ao solo e pela absorção de água e sais minerais. Porém, as raízes 

podem desempenhar diversas funções, tais como: reserva de água, sustentação e 

equilíbrio vegetal. Além disso, Vidal e Vidal (1992) descrevem que as raízes possuem 

como características gerais não possuir folhas e nem gemas, serem geralmente 

subterrâneas (com exceção das raízes aéreas), serem aclorofiladas, possuírem coifa (que 

serve para proteger a ponta da raiz), pelos absorventes (que servem para absorção de 

água) e geotropismo positivo.  

As raízes se dividem em região de ramificação, região pilífera, região lisa e 

coifa. Além disso, de acordo com o desenvolvimento da raiz, ela pode ser pivotante, se 

houver um eixo principal com uma raiz chamada raiz primária, que penetra no solo e se 

ramifica. A raiz também pode ser adventícia, quando não se tem um eixo principal e raiz 

primária se atrofia logo no desenvolvimento o que forma um sistema fasciculado ou de 

cabeleira (SOUZA; FLORES; LORENZI, 2013). 

O caule, segundo Souza, Flores e Lorenzi (2013) e Vidal e Vidal (1992), é o 

órgão que liga as raízes às folhas, fornecendo sustentação de folhas, flores, entre outras 

estruturas. Além disso, o caule possui como função a (1) condução de substâncias 

alimentares através do xilema (vaso condutor de seiva bruta) e floema (vaso condutor de 

seiva elaborada), (2) a função alimentar, pois ele pode servir como reserva, no caso da 

batata inglesa, por exemplo, e (3) produção de madeira e celulose. O caule ainda pode 

possuir um revestimento que é constituído por células mortas, que seria a casca da 

árvore. 
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De acordo com Souza, Flores e Lorenzi (2013), as folhas são os órgãos vegetais 

responsáveis pela fotossíntese, pois é nelas que se encontra a clorofila, que lhes confere 

a cor predominantemente verde. Geralmente são achatadas e finas, o que otimiza o 

aproveitamento da luz solar.  

A folha se divide em três partes principais, que são: limbo, que representa a parte 

geralmente achatada e verde, percorrida pelas nervuras, e que constitui o sistema 

vascular; pecíolo, que é a haste que sustenta o limbo, estando ligado diretamente ao 

caule ou através de uma bainha, que é a parte da folha que envolve o caule em maior ou 

menor extensão. Essa estrutura encontra-se presente em Monocotiledôneas (SOUZA; 

FLORES; LORENZI, 2013). 

Quando o assunto é a composição das folhas, de acordo com esse critério, as 

folhas podem ser simples, quando não apresentam limbo dividido, ou composta, quando 

apresentam o limbo dividido em subunidades, conhecidas como folíolos. As folhas 

compostas possuem variações quanto ao número e disposição de folíolos. Quando se 

tem apenas dois folíolos, ela é conhecida como bifoliolada, quando se tem três, 

trifoliolada, e assim sucessivamente (SOUZA; FLORES; LORENZI, 2013). 

A filotaxia das folhas compreende um sistema de classificação importante e 

envolve o arranjo das folhas ao longo do caule com relação ao número de nós. Ela se 

divide em três tipos de inserção, a saber: (1) alterna, quando existe uma única folha por 

nó; (2) oposta, quando existirem duas folhas por nó; e, (3) verticilada, quando existirem 

mais de duas folhas por nó (SOUZA; FLORES; LORENZI, 2013). 

As folhas possuem diversas formas. Aqui, para esse trabalho, serão apresentadas 

cinco formas: (1) elíptica, que são folhas estreitas e em formato de elipse; (2) 

lanceolada, que são folhas bem estreitas e com forma de lança; (3) linear, que são folhas 

muito estreitas e com formato de linha; (4) ovada, que são folhas largas e em formato de 

ovo; (5) cordada, que são folhas largas e com formato de coração (VIDAL; VIDAL, 

1992). 

Quanto ao aspecto da nervação, este se refere à distribuição das nervuras, que 

representam as áreas onde estão os feixes vasculares, na folha ou em outros órgãos 

(SOUZA; FLORES; LORENZI, 2013). Em folhas, geralmente existe uma nervura 

maior e central, chamada nervura principal e nervuras que surgem da principal e podem 

ir desaparecendo ao longo do limbo da folha, que são as nervuras laterais ou secundárias 

(SOUZA; FLORES; LORENZI, 2013). As nervuras das folhas podem ser de pelo 

menos quatro tipos, mas serão estudados apenas dois tipos nesse estudo, que são as 
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folhas com nervação paralelinérvea, que possuem nervuras secundárias paralelas à 

principal e nervação peninérvea, que possui nervuras secundárias ao longo da principal 

(VIDAL; VIDAL, 1992).  

A margem das folhas será o último tópico a ser estudado sobre folhas no 

trabalho, e representa a lateral das folhas. A classificação utilizada no trabalho será feita 

em três tipos: inteira, quando não apresenta deformação ou divisão; crenada, quando 

apresentam dentes obtusos ou arredondados, e serreada, quando apresentam dentes 

como os da serra, que são inclinados para cima (VIDAL; VIDAL, 1992). 

Finalmente, como último tópico a ser estudado neste trabalho, será apresentada a 

flor. A função da flor nos vegetais é a de reprodução sexuada e consiste em “um eixo 

com folhas metamorfoseadas que, em conjunto, constituem o aparelho reprodutor 

sexual das plantas superiores (Fanerógamos).” (VIDAL; VIDAL, 1992, p. 3). 

A flor se divide em: pedúnculo, que é o eixo de sustentação da flor, e 

receptáculo, que é a porção onde se inserem os verticilos florais. Os verticilos florais 

das flores se dividem em externos e internos. Os externos são o cálice, que é o conjunto 

de sépalas, que são folhas verdes e pouco vistosas da flor, e a corola, que é o conjunto 

de pétalas, que são geralmente coloridas e vistosas, e chamam a atenção de agentes 

polinizadores. Os verticilos florais internos são o androceu, que é o conjunto de 

estames, e representam as folhas férteis masculinas da flor, sendo compostos por filetes, 

que são hastes e anteras, que são a parte onde são produzidos os grãos de pólen. 

Também há o gineceu, que é o conjunto de carpelos e que representam as folhas férteis 

femininas da flor. Dentro do gineceu há a formação do pistilo, que é o órgão reprodutor 

feminino, e consiste em ovário, onde se localizam os óvulos, estigma, onde os grãos de 

pólen caem e se posicionam, e estilete, que é um tubo por onde os grãos de pólen 

germinam e atingem os óvulos (VIDAL; VIDAL, 1992; SOUZA FLORES; LORENZI, 

2013). 

 

4.2 Educação Inclusiva em Biologia 

 

De acordo com Brasil (2007, p. 1):  

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como va-

lores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 

contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 

fora da escola. 
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Essa explicação já diz o porquê de projetos que visam a educação inclusiva se-

rem mais importantes e numerosos do que em tempos passados. 

Isso pode ser corroborado pelo estudo de Sant’Anna (2005) sobre concepções da 

educação inclusiva, em que foi realizada uma pesquisa com professores a respeito da 

inclusão escolar com a maioria mostrando posição favorável. Todos esses estudos mos-

tram a viabilidade da implementação da educação inclusiva em diversas escolas.  

A respeito da educação de pessoas com deficiência visual, pode-se dizer que este 

tema sempre foi uma preocupação para diversos autores, dizendo que há uma substitui-

ção sensorial em cegos, pois, nesses casos, a visão foi suplementada por outras duas 

modalidades sensoriais, que são o tato e a audição, providenciando informações sobre 

objetos e ambientes que muitas pessoas observam através da visão (BLASH, WIENER 

& WELSH, 1997; RIESER, 2008). Já Vygotski rebate essa noção de que boa parte do 

conhecimento vem da visão ao dizer que o mesmo não é mero produto dos órgãos sen-

soriais, mas sim do processo de apropriação das relações sociais (VYGOTSKI, 1997). 

Dessa forma, o presente trabalho pode auxiliar na educação destes indivíduos, mantendo 

essa linha de pensamento de Vygotski, uma vez que com a produção de materiais didáti-

cos táteis e a presença de um orientador de aprendizagem corrobora para fomentar a 

aprendizagem por meio do estabelecimento de uma relação baseada na dialogicidade.  

O que este trabalho propõe como uma solução para essas dificuldades enfrenta-

das por alunos com deficiência visual e, concomitantemente para promoção de aprendi-

zagem significativa para alunos videntes, é a produção de materiais com significação 

táteis e coloridos, pois num contexto de abordagem de design universal.  Estes servirão 

para atender um amplo espectro de necessidades educacionais relacionadas à visão, des-

de videntes emétropes, passando por alunos com baixa visão (que ainda conseguem 

enxergar cores e materiais coloridos) até deficientes legalmente cegos. A confecção des-

tes materiais observou os critérios adotados por Andrade et al. (2017), que elaborou 

materiais táteis de Botânica para alunos com deficiência visual.  

 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos para a execução do presente estudo objetivaram a produção de 

dois tipos de recursos didáticos referentes ao ensino de Botânica, com ênfase na 

organografia e morfologia vegetal: (1) A produção de um livro demonstrando a 

variabilidade morfológica das folhas por meio de relevos com significação tátil; e (2) 
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modelos tridimensionais de órgãos vegetais, utilizando materiais recicláveis e/ou 

naturais. Os recursos didáticos produzidos tiveram como público alvo alunos do sétimo 

ano do Ensino Fundamental e segundo e terceiro anos do Ensino Médio. No caso do 

presente trabalho, foram estudadas a raiz, o caule, as folhas e as flores.  

Após a produção deste material, seguiu-se a etapa de realização de aulas com a 

utilização do mesmo com alunos videntes ou cegos do Colégio Pedro II, campus 

Realengo II, para avaliação do material como recurso didático promotor de 

aprendizagem.   

 

5.1 Caracterização da população estudada 

 

A população estudada consistiu em 26 alunos videntes de 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Médio do Colégio Pedro II, campus Realengo II. Além disso, essa população 

também consistiu em duas turmas de aproximadamente 40 alunos do sétimo ano do 

Colégio Estadual Ricarda Leon, além de dois alunos totalmente cegos e dois alunos de 

baixa visão pertencentes ao Colégio Pedro II, campus Realengo II.  

Visando a questão da ética, por estar se lidando com alunos menores de idade, 

foi elaborado um termo de consentimento, que, atualmente, está com o pedido para a 

aprovação protocolado.  

 

5.2 Produção dos materiais didáticos 

 

Os materiais utilizados para produzir os materiais didáticos foram materiais 

simples, recicláveis e de fácil aquisição. Esses materiais foram feitos com embasamento 

em bibliografias que envolveram a criação de materiais didáticos táteis (ANDRADE et 

al., 2017; VERASZTO; VICENTE, 2017).  

Foram criados materiais didáticos táteis com base nos principais órgãos das 

plantas, que são as folhas, o caule, a raiz e a flor. Foi confeccionado, inicialmente, um 

livro de folhas, em que foram utilizados E.V.A e tinta dimensional, que são materiais 

capazes de dar mais relevo às folhas e que teve como inspiração os modelos táteis 

criados por ANDRADE et al. (2017). 

Em seguida ao livro das folhas, foram criados os modelos de raiz, caule e flor, 

através de materiais recicláveis, como isopor, garrafa PET, casca de árvore e barbante, 

além de outros materiais, como biscuit e canudos de pirulito. Em seguida à criação 
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desses materiais, foram elaborados questionários a respeito da disciplina morfologia 

vegetal. 

 

5.3 Confecção e aplicação do questionário 

 

Foram construídos dois instrumentos para averiguação da qualidade do material 

didático: um questionário que fala especificamente sobre o tema morfologia vegetal, 

que é o principal foco desse estudo, e um questionário que fala sobre a qualidade do 

material, para avaliar o mesmo, para dizer se gostou, dar alguma nota e fazer críticas 

sobre o mesmo.  

O questionário sobre morfologia vegetal foi constituído por dez perguntas de 

múltipla escolha sobre os mais diversos temas da morfologia vegetal, que envolve os 

órgãos vegetais: folha, flor, fruto, caule e semente. O objetivo específico dessas 

perguntas foi conseguir fazer a correlação entre os órgãos vegetais e suas funções, além 

também de entender como é a inserção das estruturas desses órgãos em uma planta. 

Compreendendo os materiais e essas perguntas, o aprendizado de Botânica pode se dar 

com maior facilidade.  

O questionário sobre morfologia vegetal foi aplicado em dois momentos, em 

uma ocasião anterior à aplicação dos materiais, para se averiguar o conhecimento prévio 

sobre o assunto, e no dia da aplicação do material, após as explicações. O questionário 

que fala sobre a qualidade do material foi aplicado após a apresentação do material. A 

justificativa para aplicação do questionário em dois momentos, refere-se ao fato de 

poder averiguar se houve aumento no número de questões acertadas, utilizando-se isso 

como critério para validar que o material corroborou para a melhoria da aprendizagem.  

Os modelos dos questionários encontram-se na sessão de apêndices do presente 

trabalho.  Além disso, esses questionários também foram impressos em Braille para que 

os alunos deficientes visuais pudessem ler e responder as questões que foram propostas. 

 

5.4 Análise estatística 

 

Considerando a análise a respeito da influência do material produzido na 

promoção da aprendizagem, foram construídas tabelas de contingências para contrastar 

a distribuição das frequências correspondentes ao número de indivíduos que erraram ou 
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mantiveram o mesmo número de acerto por ocasião da aplicação do questionário no 

segundo momento (posteriormente à apresentação dos recursos didáticos produzidos), 

encontrados no grupo controle com o grupo dos alunos cegos (baixa visão ou 

legalmente cego). A significância de possíveis diferenças foi determinada pela utilização 

do teste Qui-quadrado e pelo Teste Exato de Fischer. Valores de P menores que 0,05 

foram considerados importantes, demonstrando que a distribuição destes indivíduos não 

se realizava simplesmente pelo acaso, podendo sugerir indício de diferenças quanto à 

eficiência destes materiais na promoção da aprendizagem. O software utilizado para a 

construção das tabelas de contingência e determinação dos valores Qui-quadrado, valor 

P para o teste do Qui-quadrado e valor de P para o teste de Fisher, encontra-se 

disponível no seguinte endereço eletrônico: 

<http://www.graphpad.com/quickcalcs/contingency1.cfm>. 

 

6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

6.1 Produção de Livro de folhas 

 

Como dito anteriormente, foi feito um livro com tipos de folhas, confeccionadas 

com E.V.A e tinta dimensional, que dá maior relevo às folhas (Figura 1). Além desses 

materiais, também foi acrescentada uma descrição das estruturas e tipos de folha para 

videntes e em Braille, para deficientes visuais. Esse livro se dividiu em seis partes, com 

as indicações das estruturas, que são: 

 

• Partes da folha: Pecíolo, limbo e bainha 

• Organização: Simples e composta 

• Filotaxia: Alterna, verticilada e oposta 

• Formas: Elíptica, ovada, lanceolada, cordada e linear 

• Nervação: Reticulada (ou pinada) e paralelinérvea 

• Margem: Inteira, serreada e crenada 
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Figura 1 - Materiais usados para a confecção do livro de folhas.  
 

  
Fonte: Fotografia do autor. 

 

6.2 Produção de modelos tridimensionais 

 

6.2.1 Construção da Raiz 

O modelo de raiz foi confeccionado com diversos materiais, alguns deles 

recicláveis. O modelo representa uma raiz axial, que é a raiz que possui coifa e é 

vertical, e não fasciculada, com diversas raízes menores saindo de um centro (Figura 2).  

Ela se divide em três estruturas principais, que são: Região pilífera, que é 

representada pelos barbantes, que são os pelos absorventes; A coifa, que é feita de 

Biscuit e pintada de marrom, e protege a ponta da raiz e a região dos vasos condutores, 

que mostra o xilema e o floema da raiz, e se localiza na parte de cima do modelo. O 

xilema foi pintado de vermelho e o floema de azul, para haver a diferenciação das cores 

e facilitar a visualização pelos alunos. 

Figura 2 - Modelo de raiz mostrando os vasos condutores (Figura 2A) e mostrando 

os pelos absorventes e a coifa (Figura 2B). 

 

A    B   
Fonte: Fotografia do autor. 
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6.2.2 Construção do Caule 

 

O modelo de caule foi semelhante ao de raiz, porém, com pedaços reais da casca 

de um caule, que é o tecido morto que envolve o caule das árvores, ao redor dele. 

Divide-se em apenas duas partes, que são a parte externa, que é o envoltório do caule, 

composto pelas cascas das árvores, e a parte interna, que são os vasos condutores de 

seiva, representados pelo xilema e floema (Figura 3). 

 

Figura 3: Modelo de corte do caule, mostrando a parte interna e a externa vista de 

cima (Figura 3A) e a parte interna e externa de frente (Figura 3B). 

A   B  

Fonte: Fotografia do autor 

 

6.2.3 Construção da Flor 

 

A flor foi confeccionada principalmente com garrafa PET, que será o material 

utilizado para fazer as pétalas e sépalas da flor. Além disso, o interior dela foi dividido 

em estames, que é o androceu (parte masculina), e ovário com estilete, que representa o 

gineceu (parte feminina). Dentro do ovário houve também estruturas que representam os 

óvulos, além também, de uma estrutura externa às sépalas que representará o pedúnculo. 
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Figura 4: Modelo de flor, mostrando a parte interna com os estames e o ovário 

(Figura 4A), a parte externa mostrando o cálice e a corola (Figura 4B) e o ovário 

aberto, com os óvulos a mostra (Figura 4C). 

A   B   

C   

Fonte: Fotografia do autor 

 

6.3 Resultados dos questionários 

 

Os resultados desse produto acadêmico final mostraram que os alunos, em 

grande parte, após a aplicação do material didático, obtiveram melhores resultados, 

conseguindo acertar mais questões. Como dito anteriormente, para avaliação do material 

didático na promoção da aprendizagem do trabalho foram elaborados dois 

questionários, um deles a respeito do conteúdo e o outro a respeito da qualidade do 

material didático. Após a aplicação dos questionários, foram elaborados gráficos e 

tabelas divididos entre os dois públicos-alvo: os alunos videntes e os alunos com 

deficiência visual parcial e total.  

Inicialmente foram aplicados os questionários aos alunos com deficiência visual 

parcial e total. Ao todo, apenas quatro alunos com deficiência visual, presentes no 

Colégio Pedro II campus Realengo II realizaram os questionários (Figura 5).  
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Figura 5: Apresentação do material com alunos deficientes visuais no Laboratório 

de Ciências do Colégio Pedro II campus Realengo II. 

 

Fonte: Fotografia do autor. 

 

Dentre os alunos, metade deles possui deficiência visual parcial e a outra 

metade, deficiência visual total. Além disso, metade era do sexo masculino e metade do 

sexo feminino. 

Com relação aos questionários, foram realizadas a aplicação antes da exibição 

do material didático e depois da exibição do material didático. Percebeu-se que os 

alunos, após a aplicação do material acertaram questões que haviam errado antes da 

aplicação do mesmo. 

Também erraram questões após a aplicação do material. Porém, percebeu-se que 

os resultados após a aplicação do material foram positivos, o que mostra que o material 

atingiu seu objetivo (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Número de acertos no questionário antes e depois da aplicação do 

material para os alunos com deficiência visual 

 

Fonte: O autor, 2018 

Os alunos videntes que realizaram os questionários foram todos provenientes do 

Colégio Pedro II campus Realengo II (Figura 6A). Os alunos do Colégio Estadual 

Ricarda Leon realizaram apenas o questionário sobre a qualidade do material didático 

(Figura 6B).  

 

Figura 6: Apresentação do material com alunos videntes no Laboratório de 

Biologia do Colégio Pedro II (Figura 6A) e com alunos videntes no Laboratório de 

Ciências do Colégio Estadual Ricarda Leon (Figura 6B).  

A      B   

Fonte: Fotografia do autor. 
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Com relação aos alunos videntes que responderam o questionário sobre 

morfologia vegetal, a grande maioria dos alunos que responderam aos questionários era 

do sexo feminino (cerca de 80%), enquanto que apenas cerca de 20% corresponderam 

ao sexo masculino. 

Já com relação aos questionários aplicados antes e depois do material didático, 

percebeu-se algo parecido com o que foi observado para os alunos com deficiência 

visual. Percebeu-se que todas as questões obtiveram aumento no número de acertos 

após a aplicação do material didático, com exceção da questão 10, em que houve menos 

acertos após a aplicação do material (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Número de acertos no questionário antes e depois da aplicação do 

material para os alunos videntes 

 

Fonte: O autor, 2018 

Além do questionário sobre conhecimento do assunto, também foi aplicado um 

questionário sobre a qualidade do material didático. Esse questionário é importante, pois 

permite aos alunos avaliar o material, fazer críticas, avaliar o seu próprio conhecimento 

a respeito da botânica, também dizendo se gostou ou não do material.  

Foram analisados 92 questionários sobre avaliação do material, somando os 

alunos do Colégio Pedro II e do Colégio Estadual Ricarda Leon. Desses questionários, 

38,1% avaliaram o material com nota 5, ou seja, excelente, 47,8% avaliaram com nota 

4, o que quer dizer que o material é muito bom e 14,1 % avaliaram o material como 

regular/bom. Cerca de 29,3% disseram que sabiam pouco sobre botânica antes da 



29 
 

aplicação do material e 15,2% não sabiam nada sobre botânica antes da aplicação do 

material. Por fim, muitos não fizeram críticas ao material didático, porém, 38% dos 

alunos comentaram que gostaram dos materiais didáticos que foram apresentados a eles. 

 

6.4 Resultados da análise estatística 

 

A análise das diferenças, considerando o grupo controle (estudantes videntes) e 

estudantes cegos de distribuição das frequências dos indivíduos que erraram mais ou 

mantiveram a mesma pontuação em termos de acerto das perguntas no segundo 

momento da aplicação do questionário, demonstrou que não significância tanto no teste 

de Fisher (p=0,481) quanto no qui-quadrado (p=0,4375) (Quadro 1), pois ambos os 

resultados mostraram valores menores que p. Como nos dois grupos verifica-se que há 

um aumento de indivíduos que acertaram mais questões no momento da segunda 

aplicação do mesmo questionário (que se realizou posteriormente à apresentação do 

material produzido), pode-se inferir que estes recursos didáticos contribuíram para a 

melhoria da aprendizagem de forma equivalente nos dois grupos. Isso indica indício de 

diferenças quanto à eficiência destes materiais na promoção da aprendizagem. 

 

Quadro 1 – Análise do qui-quadrado sobre o número de acertos nos questionários 

antes e depois da aplicação do material didático. 

População 
Indivíduos que 

acertaram mais 

Número de 

indivíduos que 

acertaram menos 

ou mantiveram o 

número de acertos 

Total 

Estudantes Cegos 3 1 4 

Estudantes 

Videntes 
21 3 24 

O qui-quadrado estatístico é 0,4375. O valor de p é 0,508332. Esse resultado não é significativo para 

p<0,05. O valor do teste de Fisher é 0,481. Esse resultado não é significativo para p<0,05. 

Fonte: O autor, 2018 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse Produto Acadêmico Final, foram desenvolvidos modelos didáticos táteis 

representando os principais órgãos vegetais: flor, folha, caule e raiz. Esses materiais 

serviram para contemplar o ensino, tanto de alunos com deficiência visual, quanto de 

alunos videntes. Foi utilizado como uma das principais referências o artigo de AN-

DRADE et al. (2017), que contemplou a utilização de materiais didáticos táteis da área 

de Botânica como forma de educação inclusiva. 

Observou-se ao longo desse projeto uma melhoria no desempenho dos alunos 

deficientes visuais e videntes após a aplicação do material didático. Isso fez com que 

muitos ficassem interessados em Botânica, que, como já mencionado, é uma parte de 

Biologia sempre vista com muito desinteresse, tanto pelos docentes quanto pelos dis-

centes. 

O que se espera alcançar com esse projeto é uma maior visibilidade do ensino de 

Botânica para os professores incentivando-os a produzir cada vez mais materiais didáti-

cos de conteúdos complexos, como é o caso dos materiais relacionados à Botânica, que 

são sempre aqueles com os quais os alunos sentem mais dificuldade e precisam de mai-

or atenção, em especial os alunos com deficiência visual, além de alunos com deficiên-

cia auditiva e intelectual. 

Como perspectivas, se propõe aumentar o número de indivíduos para composi-

ção desta análise, aplicando o questionário para alunos com deficiência visual do Cam-

pus São Cristóvão III, além de alunos videntes, para fins de comparação, com os estu-

dantes do Campus Realengo II. Além disso, pretende-se produzir videoaulas com inter-

pretação simultânea em LIBRAS como recurso didático para promoção de inclusão de 

alunos surdos e incluir frutos e sementes para serem abordados em outras práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

REFERÊNCIAS 

 

AMORIM, Alessandra dos Santos. A influência do uso de jogos e modelos didáticos no 

ensino de biologia para alunos de ensino médio. 2013. 50 f. TCC (Graduação) - Curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas, Centro de Ciências da Saúde - CCS, 

Universidade Estadual do Ceará, Beberibe - CE, 2013. Cap. 5. 

 

BLASCH, B., WIENER, W., & WELSH, R. Introduction. In B. Blasch, W. Wiener & 

R. Welsh (Eds.), Foundations of orientation and mobility (2nd ed., pp. 1–6). 1997. New 

York: American Foundation for the Blind. 

 

ANDRADE, Thales Eduardo Galdino et al. Conhecer para Preservar: O Uso de 

Modelos Táteis no Ensino de Biologia para Deficientes Visuais na Associação de Cegos 

do Piauí. Educação Ambiental em Ação, n. 60, ano XVI, jun./ago. 2017. Disponível em: 

<http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2729>. Acesso em: 14 jul. 2017. 

 

ARAUJO-JORGE, Tania C. de. Ensino de Ciências no Brasil: Problemas e 

Desafios. Rio de Janeiro: ABC na Educação Científica: VII Seminário Nacional, IOC - 

Fiocruz, 2011. 56 slides, color. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspec-

tiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SECADI, 2007. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166

90-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-

05122014&Itemid=30192>. Acesso em: 06 set. 2017.  

 

FIGUEIREDO, José Arimatéa; COUTINHO, Francisco Ângelo; AMARAL, Fernando 

Costa. O ensino de botânica em uma abordagem ciência, tecnologia e sociedade. In: II 

Seminário hispano-brasileiro de avaliação das atividades relacionadas com ciência, 

tecnologia e sociedade, 2., 2012, São Paulo - SP.  São Paulo: Anais do II Seminário 

Hispano Brasileiro - CTS, 2012. p. 488 - 498. 

 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4. ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2008. 

 

LEME, Flávia Maria et al. Ensino de botânica e educação ambiental: modelos didáticos 

e oficinas pedagógicas. 2015. Disponível em: 

<http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2122>. Acesso em: 24 jul. 2017. 

 

NUNES, S.; LOMÔNACO, J. F. B. O aluno cego: preconceitos e potencialidades. 

Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, São 

Paulo, v. 14, n. 1, p. 55-64, 2010. 

 

RIESER, John J.; CORN, Anne L. (Ed.). Blindness and brain plasticity in navigation 

and object perception. Taylor & Francis, 2008. 

 

SANT’ANA, Izabella Mendes. Educação inclusiva: concepções de professores e 

diretores. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 10, n. 2, p.227-234, mai./ago. 2005. 

 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=2729
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192
http://www.revistaea.org/pf.php?idartigo=2122


32 
 

SOUZA, Vinicius Castro; FLORES, Thiago Bevilacqua; LORENZI, Harri. Introdução à 

Botânica: Morfologia. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2013. 223 p. 

 

VERASZTO, Estéfano Vizconde; VICENTE, Nathália Elisa Ferreira. Desenvolvimento 

de Atividades de Ensino de Citologia para Alunos com Deficiências Visuais: Ações de 

Educação Inclusiva a partir da Teoria dos Contextos Comunicacionais. Revista de Estu-

dos Aplicados em Educação, v. 2, n. 4, 2018. 

 

VIDAL, Waldomiro Nunes; VIDAL, Maria Rosária Rodrigues. Botânica: Organografia. 

3. ed. Viçosa, MG: Imprensa Universitária da UFV, 1992. 114 p. 

 

VYGOTSKI, L. S. (1997). La coletividad como factor de desarrollo del niño deficiente. 

En L. S. Vygotski, Obras Escogidas V: Fundamentos de defectología. (pp. 213-234). 

Madrid: Visor. 

 



33 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE I – Questionário sobre conteúdos de morfologia vegetal para 

verificação de aprendizagem 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
1) Qual é a principal função da raiz? 
 
a) Transpiração      
b) Fixação da planta     
c) Fotossíntese    
d) Função alimentar 
 
2) Qual é a principal função do caule? 
 
a) Condução de seiva     b) Fixação da planta     c) Fotossíntese      d) Transpiração 

 
3) Que tipo de planta possui folhas com nervuras paralelinérveas e raízes 
fasciculadas? 
 
a) Monocotiledôneas           b) Dicotiledôneas    
c) Gimnospermas        d) Nenhuma das anteriores 
 
4) Marque a opção que possui apenas características que representam a filotaxia das 
folhas: 
 
a) Alterna, oposta e crenada               b) Oposta, crenada e ovada    
c) Alterna, oposta e verticilada            d) Alterna, verticilada e ovada 
 
5) Como se divide a flor? 
 
a) Cálice, corola, pétalas, sépalas, pedúnculo 
b) Pedúnculo, cálice, corola, androceu, gineceu 
c) Pétalas, sépalas, androceu, gineceu, verticilos florais 
d) Pedúnculo, sépalas, grãos de pólen, androceu, gineceu 
 
6) Como se divide a raiz, na ordem de inserção? 
 
a) Região de ramificação, região lisa, região pilífera, coifa 
b) Região de ramificação, coifa, região lisa, região pilífera 
c) Região lisa, região pilífera, região de ramificação, coifa 
d) Região pilífera, região de ramificação, região lisa, coifa 
 
7) O que é a bainha? 
 
a) Parte do caule que envolve a folha, encontrada em dicotiledôneas 
b) Parte do caule que envolve a folha, encontrada em monocotiledôneas 
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c) Parte da folha que envolve o caule, encontrada em monocotiledôneas 
d) Parte da folha que envolve o caule, encontrada em dicotiledôneas 
 
8) O que são fanerógamas? 
 
a) Plantas que possuem apenas semente 
b) Plantas que possuem apenas flores 
c) Plantas que possuem frutos e sementes 
d) Plantas que possuem flores, frutos e sementes 
 
9) O que é o xilema? 
 
a) Conjunto de vasos condutores de seiva bruta 
b) Conjunto de vasos condutores de seiva elaborada 
c) Conjunto de vasos condutores de seiva bruta e elaborada 
d) Nenhuma das anteriores 
 
10) Como se divide a folha, em ordem de inserção, a partir do caule? 
 
a) Limbo, pecíolo, nervuras 
b) Pecíolo, nervuras, limbo 
c) Nervuras, pecíolo, limbo 
d) Pecíolo, limbo, nervuras 
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APÊNDICE II – Questionário relativo à avaliação dos materiais didáticos sobre 

Botânica 
 

1) O material te ajudou a entender melhor o conteúdo da matéria? 
a) Muito   b) Mais ou menos   c) Pouco 
 
2) O que você achou do material? 
a) Bom   b) Médio    c) Ruim 
 
3) Avalie a qualidade do material, sendo 1 ruim e 5 ótimo. 
a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 
 
4) O quanto você sabia sobre o assunto de Botânica antes da aplicação dos 
materiais didáticos? 
a) Nada  b) Pouco  c) Mais ou menos  d) Muito 
 
5) E após a aplicação do material? Você conseguiu aprender e entender mais 
do que o conteúdo de Botânica que você já sabia? 
a) Sim    b) Não   c) Mais ou menos 
 
6) O contato com esses materiais aumentou seu interesse e sua motivação 
para aprender a matéria? 
a) Sim    b) Não   c) Mais ou menos 
 
7) Deixe algum comentário sobre os materiais didáticos que foram utilizados. 
(Se não tiver, é só escrever “sem comentários”). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Modelo de termo de consentimento para aplicar a alunos videntes e 

ouvintes 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PARA ALUNOS VIDENTES E OUVINTES  

 

PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA A PROMOÇÃO DE 
APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DE ORGANOGRAFIA E MORFOLOGIA 

VEGETAL COM ENFOQUE EM AMBOS, ALUNOS REGULARES E COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  

 

Nome do Aluno Menor: ________________________________________________ 

Número de Matrícula: _________________________________________________ 

Nome do Responsável:_________________________________________________ 

 

 Eu, Roberto Irineu da Silva, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 

Colégio Pedro II, SIAPE 2074228, solicito sua autorização para a participação do seu filho (a) em 

uma pesquisa que objetiva analisar a eficiência de modelos com significação tátil, produzidos 

pelo grupo de pesquisa Núcleo de Produção de Materiais Didáticos e Difusão Científica em 

Biologia (NUPROMADI-BIO), como recurso didático mediador do processo ensino-

aprendizagem de conteúdos de Botânica, para alunos com deficiência visual, compreendendo 

cegueira total ou baixa visão.    

Sabe-se que os métodos tradicionais de ensino, fundamentados exclusivamente em 

exposição oral dos conteúdos, não atendem a heterogeneidade em termos de necessidades 

educacionais existentes em um grupo discente, favorecendo apenas para a memorização 

superficial para fins de aprovação em testes e provas pré-estabelecidos. Neste contexto, 

pesquisas que exploram a produção de recursos didáticos-pedagógicos inovadores que 

suplementem ou representem alternativas ao processo de transmissão oral recobrem-se de 

importância por explorar um espectro sensorial excedente à capacidade de abstração, 

expondo o educando concretamente ao objeto de estudo. Neste sentido, este projeto 

objetiva a criação de modelos tridimensionais de órgãos vegetais, além de produção de 
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videoaula com tradução em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) sobre a demonstração de 

tais modelos, para que tais recursos didáticos sejam disponibilizados a educandos cegos e 

surdos, corroborando no melhoramento da aprendizagem.   

 Se você concordar em autorizar a participação do seu filho(a) nessa pesquisa ele será 

submetido a um questionário em momento prévio e posterior à apresentação de tais 

materiais, para que possa ser verificado, por meio de contraste dos resultados obtidos, se os 

referidos matérias mediam de forma proveitosa, o processo ensino-aprendizagem.   

Sua participação é voluntária.  Independentemente deste estudo, seu filho terá acesso 

a todos os recursos que o Colégio Pedro II dispõe para que se efetive a aprendizagem e 

assegure sua formação. 

 Acreditamos que os conhecimentos gerados por este trabalho possam ajudar, 

futuramente, na consciência e escolha de melhores recursos didáticos para promoção de 

ensino a educandos com deficiências visual e/ou sensório auditiva, e que, especialmente estes 

modelos, possam ser empregados nas aulas de Botânica no que diz respeito à morfologia 

vegetal. Os resultados obtidos não afetarão o histórico acadêmico-escolar de seu filho(a). 

 O responsável pela aplicação do questionário e ministração da aula por meio da 

apresentação dos modelos aos alunos será o Professor Pedro Henrique da Rosa Lima, 

cadastrado como residente docente no Colégio Pedro II. Este residente também será 

responsável pelo processamento das informações por meio da correção dos questionários 

aplicados e análise estatística. 

Os resultados obtidos pelo seu filho(a) por ocasião da realização dos questionários, 

poderão ser solicitados a qualquer momento.  Menciona-se ainda que o seu nome e do seu 

filho (a) não serão revelados em nenhum momento, sendo mantidos em sigilo. Os dados 

obtidos neste estudo serão utilizados em publicações científicas e para fins didáticos.   

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para você ou para seu filho (a) pela 

participação nessa pesquisa. 

 É importante que você saiba que a participação de seu filho(a) nesta pesquisa é 

completamente voluntária e que você pode interrompê-la a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de benefícios aos quais seu filho(a) tem direito, como aluno 

do Colégio Pedro II. Se você decidir interromper participação do seu filho(a) nesta 

pesquisa, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta e/ou processamento 

dos dados relativos a esta pesquisa serão imediatamente interrompidos e não 

comporão a análise dos resultados.  
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos você ou seus familiares a fazer perguntas sobre essa pesquisa, a 

qualquer momento. Neste caso, por favor, ligue para o Dr. Roberto Irineu da Silva, coordenador 

deste projeto, telefone (021) 2406-6809. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos 

como participante dessa pesquisa, você também pode contar com uma terceira pessoa 

imparcial, a Coordenadora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, Dra. Marcia Martins de Oliveira, telefone 21 – 3891-0016. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

Li as informações acima e entendi o propósito desta pesquisa assim como os benefícios 

e riscos potenciais da participação do meu filho(a). Tive a oportunidade de fazer perguntas e 

todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para a 

participação do meu filho(a) nessa pesquisa. 

Entendo que meu filho(a) será submetido a questionários de investigação da 

aprendizagem em dois momentos, antes e posteriormente à apresentação dos modelos 

produzidos ou da videoaula com tradução em LIBRAS, e que não receberei compensação 

monetária pela participação dele(a) nessa pesquisa. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Responsável)                                       dia      mês      ano 

_______________________________________________________  

(Nome do Responsável – letra de forma) 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa 

aos responsáveis pelo menor. 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês    ano 
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ANEXO II –  MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO PARA APLICAR 

À ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL  

 

PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA A PROMOÇÃO DE 
APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DE ORGANOGRAFIA E MORFOLOGIA 

VEGETAL COM ENFOQUE EM AMBOS, ALUNOS REGULARES E COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  

 

Nome do Aluno Menor: ________________________________________________ 

Número de Matrícula: _________________________________________________ 

Nome do Responsável:_________________________________________________ 

 

 Eu, Roberto Irineu da Silva, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 

Colégio Pedro II, SIAPE 2074228, solicito sua autorização para a participação do seu filho (a) em 

uma pesquisa que objetiva analisar a eficiência de modelos com significação tátil, produzidos 

pelo grupo de pesquisa Núcleo de Produção de Materiais Didáticos e Difusão Científica em 

Biologia (NUPROMADI-BIO), como recurso didático mediador do processo ensino-

aprendizagem de conteúdos de Botânica, para alunos com deficiência visual, compreendendo 

cegueira total ou baixa visão.    

Sabe-se que os métodos tradicionais de ensino, fundamentados exclusivamente em 

exposição oral dos conteúdos, não atendem a heterogeneidade em termos de necessidades 

educacionais existentes em um grupo discente, favorecendo apenas para a memorização 

superficial para fins de aprovação em testes e provas pré-estabelecidos. Neste contexto, 

pesquisas que exploram a produção de recursos didáticos-pedagógicos inovadores que 

suplementem ou representem alternativas ao processo de transmissão oral recobrem-se de 

importância por explorar um espectro sensorial excedente à capacidade de abstração, 

expondo o educando concretamente ao objeto de estudo. Neste sentido, este projeto 

objetiva a criação de modelos tridimensionais de órgãos vegetais, além de produção de 

videoaula com tradução em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) sobre a demonstração de 
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tais modelos, para que tais recursos didáticos sejam disponibilizados a educandos cegos e 

surdos, corroborando no melhoramento da aprendizagem.   

 Se você concordar em autorizar a participação do seu filho(a) nessa pesquisa ele será 

submetido a um questionário em momento prévio e posterior à apresentação de tais 

materiais, para que possa ser verificado, por meio de contraste dos resultados obtidos, se os 

referidos matérias mediam de forma proveitosa, o processo ensino-aprendizagem.   

Sua participação é voluntária.  Independentemente deste estudo, seu filho terá acesso 

a todos os recursos que o Colégio Pedro II dispõe para que se efetive a aprendizagem e 

assegure sua formação. 

 Acreditamos que os conhecimentos gerados por este trabalho possam ajudar, 

futuramente, na consciência e escolha de melhores recursos didáticos para promoção de 

ensino a educandos com deficiências visual e/ou sensório auditiva, e que, especialmente estes 

modelos, possam ser empregados nas aulas de Botânica no que diz respeito à morfologia 

vegetal. Os resultados obtidos não afetarão o histórico acadêmico-escolar de seu filho(a). 

 O responsável pela aplicação do questionário e ministração da aula por meio da 

apresentação dos modelos aos alunos será o Professor Pedro Henrique da Rosa Lima, 

cadastrado como residente docente no Colégio Pedro II. Este residente também será 

responsável pelo processamento das informações por meio da correção dos questionários 

aplicados e análise estatística. 

Os resultados obtidos pelo seu filho(a) por ocasião da realização dos questionários, 

poderão ser solicitados a qualquer momento.  Menciona-se ainda que o seu nome e do seu 

filho (a) não serão revelados em nenhum momento, sendo mantidos em sigilo. Os dados 

obtidos neste estudo serão utilizados em publicações científicas e para fins didáticos.   

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para você ou para seu filho (a) pela 

participação nessa pesquisa. 

 É importante que você saiba que a participação de seu filho(a) nesta pesquisa é 

completamente voluntária e que você pode interrompê-la a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de benefícios aos quais seu filho(a) tem direito, como aluno 

do Colégio Pedro II. Se você decidir interromper participação do seu filho(a) nesta 

pesquisa, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta e/ou processamento 

dos dados relativos a esta pesquisa serão imediatamente interrompidos e não 

comporão a análise dos resultados.  
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos você ou seus familiares a fazer perguntas sobre essa pesquisa, a 

qualquer momento. Neste caso, por favor, ligue para o Dr. Roberto Irineu da Silva, coordenador 

deste projeto, telefone (021) 2406-6809. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos 

como participante dessa pesquisa, você também pode contar com uma terceira pessoa 

imparcial, a Coordenadora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, Dra. Marcia Martins de Oliveira, telefone 21 – 3891-0016. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito desta pesquisa assim como os benefícios 

e riscos potenciais da participação do meu filho(a). Tive a oportunidade de fazer perguntas e 

todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para a 

participação do meu filho(a) nessa pesquisa. 

Entendo que meu filho(a) será submetido a questionários de investigação da 

aprendizagem em dois momentos, antes e posteriormente à apresentação dos modelos 

produzidos ou da videoaula com tradução em LIBRAS, e que não receberei compensação 

monetária pela participação dele(a) nessa pesquisa. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Responsável)                                       dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________  

(Nome do Responsável – letra de forma) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa 

aos responsáveis pelo menor. 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês    ano 
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ANEXO III – MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO PARA APLICAR 

À ALUNOS COM DEFICIÊNCIA SENSÓRIO-AUDITIVA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA SENSÓRIO AUDITIVA  

 

PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA A PROMOÇÃO DE 
APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS DE ORGANOGRAFIA E MORFOLOGIA 

VEGETAL COM ENFOQUE EM AMBOS, ALUNOS REGULARES E COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS  

 

 

Nome do Aluno Menor: ________________________________________________ 

Número de Matrícula: _________________________________________________ 

Nome do Responsável:_________________________________________________ 

 

 Eu, Roberto Irineu da Silva, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do 

Colégio Pedro II, SIAPE 2074228, solicito sua autorização para a participação do seu filho (a) em 

uma pesquisa que objetiva analisar a eficiência de modelos com significação tátil, produzidos 

pelo grupo de pesquisa Núcleo de Produção de Materiais Didáticos e Difusão Científica em 

Biologia (NUPROMADI-BIO), como recurso didático mediador do processo ensino-

aprendizagem de conteúdos de Botânica, para alunos com deficiência visual, compreendendo 

cegueira total ou baixa visão.    

Sabe-se que os métodos tradicionais de ensino, fundamentados exclusivamente em 

exposição oral dos conteúdos, não atendem a heterogeneidade em termos de necessidades 

educacionais existentes em um grupo discente, favorecendo apenas para a memorização 

superficial para fins de aprovação em testes e provas pré-estabelecidos. Neste contexto, 

pesquisas que exploram a produção de recursos didáticos-pedagógicos inovadores que 

suplementem ou representem alternativas ao processo de transmissão oral recobrem-se de 

importância por explorar um espectro sensorial excedente à capacidade de abstração, 

expondo o educando concretamente ao objeto de estudo. Neste sentido, este projeto 

objetiva a criação de modelos tridimensionais de órgãos vegetais, além de produção de 
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videoaula com tradução em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) sobre a demonstração de 

tais modelos, para que tais recursos didáticos sejam disponibilizados a educandos cegos e 

surdos, corroborando no melhoramento da aprendizagem.   

 Se você concordar em autorizar a participação do seu filho(a) nessa pesquisa ele será 

submetido a um questionário em momento prévio e posterior à apresentação de tais 

materiais, para que possa ser verificado, por meio de contraste dos resultados obtidos, se os 

referidos matérias mediam de forma proveitosa, o processo ensino-aprendizagem.   

Sua participação é voluntária.  Independentemente deste estudo, seu filho terá acesso 

a todos os recursos que o Colégio Pedro II dispõe para que se efetive a aprendizagem e 

assegure sua formação. 

 Acreditamos que os conhecimentos gerados por este trabalho possam ajudar, 

futuramente, na consciência e escolha de melhores recursos didáticos para promoção de 

ensino a educandos com deficiências visual e/ou sensório auditiva, e que, especialmente estes 

modelos, possam ser empregados nas aulas de Botânica no que diz respeito à morfologia 

vegetal. Os resultados obtidos não afetarão o histórico acadêmico-escolar de seu filho(a). 

 O responsável pela aplicação do questionário e ministração da aula por meio da 

apresentação dos modelos aos alunos será o Professor Pedro Henrique da Rosa Lima, 

cadastrado como residente docente no Colégio Pedro II. Este residente também será 

responsável pelo processamento das informações por meio da correção dos questionários 

aplicados e análise estatística. 

Os resultados obtidos pelo seu filho(a) por ocasião da realização dos questionários, 

poderão ser solicitados a qualquer momento.  Menciona-se ainda que o seu nome e do seu 

filho (a) não serão revelados em nenhum momento, sendo mantidos em sigilo. Os dados 

obtidos neste estudo serão utilizados em publicações científicas e para fins didáticos.   

 Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para você ou para seu filho (a) pela 

participação nessa pesquisa. 

 É importante que você saiba que a participação de seu filho(a) nesta pesquisa é 

completamente voluntária e que você pode interrompê-la a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de benefícios aos quais seu filho(a) tem direito, como aluno 

do Colégio Pedro II. Se você decidir interromper participação do seu filho(a) nesta 

pesquisa, a equipe assistente deve ser comunicada e a coleta e/ou processamento 

dos dados relativos a esta pesquisa serão imediatamente interrompidos e não 

comporão a análise dos resultados.  
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GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos você ou seus familiares a fazer perguntas sobre essa pesquisa, a 

qualquer momento. Neste caso, por favor, ligue para o Dr. Roberto Irineu da Silva, coordenador 

deste projeto, telefone (021) 2406-6809. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos 

como participante dessa pesquisa, você também pode contar com uma terceira pessoa 

imparcial, a Coordenadora da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, Dra. Marcia Martins de Oliveira, telefone 21 – 3891-0016. 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito desta pesquisa assim como os benefícios 

e riscos potenciais da participação do meu filho(a). Tive a oportunidade de fazer perguntas e 

todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para a 

participação do meu filho(a) nessa pesquisa. 

Entendo que meu filho(a) será submetido a questionários de investigação da 

aprendizagem em dois momentos, antes e posteriormente à apresentação dos modelos 

produzidos ou da videoaula com tradução em LIBRAS, e que não receberei compensação 

monetária pela participação dele(a) nessa pesquisa. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Responsável)                                       dia      mês      ano 

_______________________________________________________  

(Nome do Responsável – letra de forma) 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa 

aos responsáveis pelo menor. 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês    ano 

 


