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RESUMO

ARAUJO, T. N. Adaptação de imagens para o ensino inclusivo de Histologia. Campos
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF, 2017.

A Biologia é dividida em diversas áreas, e para a realização deste trabalho foi
escolhida a Histologia. Esta área tem a finalidade de estudar as células e tecidos
animais e vegetais presentes nos organismos vivos. É necessária a utilização de
microscópios para estudar essas estruturas, pois elas são invisíveis a olho nu. A
imagem é a principal ferramenta utilizada no ensino de Histologia e a grande utilização
desses conceitos visuais torna excludente o ensino dessa ciência para alunos com
deficiência visual, embora seja também de difícil compreensão para os alunos que
enxergam. Para propiciar o ensino de conteúdos histológicos para deficientes visuais
e melhorar o processo de aprendizagem para alunos que enxergam, é necessária a
criação de metodologias que possibilitem a adaptação dessas imagens a fim de que
estas permitam diferentes estímulos sensoriais, incluindo a leitura tátil. Alguns
autores, os quais veremos ao decorrer da pesquisa, propuseram metodologias de
adaptação de imagens, incluindo a transformação de imagens digitais de microscopia
óptica e eletrônica para imagens em alto relevo, visando possibilitar a identificação
das mesmas por deficientes visuais. Essas metodologias de adaptação foram,
inclusive, submetidas à aprovação por deficientes visuais, contudo, não houve, até o
momento, nenhum trabalho que acompanhasse o desempenho de alunos que
utilizaram esse material e o comparasse com o de alunos que não os utilizaram.
Também não existe, na literatura, nenhum estudo de acompanhamento do
desempenho de alunos com visão normal que tenham utilizado este tipo de material.
Como a inclusão na rede regular é a proposta adotada em todos os níveis de ensino
a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, nossa proposta é
avaliar a eficácia deste tipo de metodologia como proposta inclusiva para o ensino de
Histologia no nível superior. Dessa forma, verificamos de que forma a criação de
esquemas a partir de imagens microscópicas digitais poderiam contribuir para o
ensino inclusivo de histologia, através da aplicação desses esquemas no ensino de
deficientes visuais e utilização do processo de adaptação desses esquemas durante
o ensino de alunos videntes. Os resultados obtidos nos propuseram bases para utilizar
uma metodologia, a priori desenvolvida apenas para o ensino de cegos, para o ensino
de alunos normovisuais, fornecendo novas ferramentas para professores de todos os
níveis de ensino.
Palavras-chave: Histologia para cegos, Metodologia inclusiva, Ensino.

ABSTRACT

ARAUJO, T. N. Adaptation of images to the inclusive teaching of Histology. Campos
dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro –
UENF, 2017.

Biology is divided into several areas, and for a work of this work Histology was chosen.
This area has a purpose of studying how animal and plant cells and tissues present
our living artists. It is necessary to use microscopes to study the structures, since they
are invisible to the naked eye. The image is the main tool used for the teaching of
Histology and for the great utility for visual concepts makes excluding the teaching of
science for visually impaired students, and it is also difficult for students who see. To
promote the teaching of historical contents for the visually impaired and to improve the
learning process for students who see, it is necessary an evaluation of methodologies
that allow to adapt these images so that they allow different sensorial stimuli, including
a tactile reading. Some authors have proposed image adaptation methodologies,
including a transformation of digital images from optical and electronic microscopy to
high relief images, to enable the identification of their parts by the visually impaired.
These adaptation methodologies were even submitted for approval by the visually
impaired, however, so far, there has been no work that accompanies the performance
of students who use this material and the comparison with students of students who
are not used. There is also no literature in the literature to monitor the performance of
students with normal vision who have used this type of material. As an inclusion in the
regular network is a proposal adopted at all levels of education from the Constitution
of the Federative Republic of Brazil of 1988, our proposal is evaluated as an
effectiveness of this type of methodology as an inclusive proposal for the teaching of
higher Histology. In this way, we verified how the creation of digital microscopic images
schemes is favorable for the multiple teaching of Histology, through the application of
teaching schemes of the visually impaired in the process of adaptation of schemes
during the teaching of students. The results provided us with the basis for using a
methodology, a priori developed only for the teaching of the blind, for the teaching of
normovisual students, providing new tools for teachers of all levels of education.
Keywords: Histology for the blind, Inclusive methodology, Teaching.
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INTRODUÇÃO

A Biologia é uma ciência tão abrangente que possibilita a aplicação da
interdisciplinaridade entre todas as outras áreas de estudo, visto que esta tem como
objetivo estudar a vida, desde elementos micro até os macroscópicos e entender sua
origem e funcionamento dentro dos diferentes ecossistemas (BRASIL, 2000).
Devido a toda essa abrangência, a Biologia é dividida em diversas áreas, onde
para a realização deste trabalho foi escolhida apenas uma, a Histologia. Esta área tem
a finalidade de estudar células e tecidos animais e vegetais presentes nos organismos
vivos (LAURENCE, 2005). Entretanto, por se tratarem de estruturas invisíveis a olho
nu, na maioria das vezes, é necessária a utilização de microscópios para que se
possam estudá-las.
Durante o ensino de Histologia uma das principais ferramentas utilizadas para
explicar as características dessas estruturas, são as imagens. Os livros didáticos
estão cheios delas. Porém, essa excessiva apresentação de conceitos visuais acaba
tornando difícil o ensino dessa ciência para alunos que são incapazes de enxergar
(CARDINALI, 2008).
Uma alternativa para resolução desse percalço é a criação de metodologias
que permitam adaptar as imagens apresentadas durante as aulas para que deficientes
visuais possam ter acesso ao conteúdo por meio da leitura tátil, proporcionando assim,
um ensino inclusivo como previsto na Constituição da República Federativa do Brasil
(1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN, Lei nº 9.394/96).
Com o intuito de fornecer oportunidades iguais de aprendizado para alunos
cegos, Sant’Anna et al. (2016) propuseram uma metodologia de adaptação de
imagens, na qual é possível fazer com que imagens reais de microscopia óptica e
eletrônica sejam transformadas em alto relevo para que deficientes visuais possam,
mediante o tato, ter acesso as mesmas imagens que alunos videntes observam ao
microscópio durante as aulas de Histologia.
A partir desta metodologia nos foi proposta a ideia de torná-la mais abrangente
e inclusiva aplicando-a não só a alunos cegos, mas também a alunos normovisuais, a
fim de verificar de que forma a criação de esquemas a partir de imagens microscópicas
digitais contribuem para o ensino inclusivo de Histologia.
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1. CIÊNCIAS E INCLUSÃO

Esta seção tratará acerca das Ciências Biológicas. Buscaremos entender o que
é a Biologia, o que ela estuda e nos aprofundaremos em uma de suas áreas, a
Histologia. Serão abordadas as tendências no ensino de Ciências morfológicas e o
ensino de Histologia, principalmente para deficientes visuais, já que para alunos de
visão normal utiliza-se o ensino tradicional com a utilização de esquemas de livros e
imagens microscópicas.
O estudo da Biologia visa compreender todas as formas de manifestação da
vida, isso inclui desde seres microscópicos até as maiores e mais complexas criaturas
que formam um todo articulado, denominado biosfera (PCN/BRASIL, 2000).
Falando de forma etimológica, Biologia é uma palavra de origem grega formada
por duas partes, sendo a primeira Bio que caracteriza “vida” e a segunda logia que
quer dizer “estudo”, dando origem, portanto, ao “estudo da vida” (LAURENCE, 2005).
Com este tão abrangente significado é impossível separar a Biologia das demais
ciências, pois esta engloba o entendimento dos ecossistemas desde a sua formação
até o seu funcionamento e relação destes com a vida, dessa forma, é preciso unir a
Biologia com a Física, Matemática, Química e com as diversas outras áreas do
conhecimento, a fim de entender o funcionamento completo do ambiente que nos
circunda (PCN/BRASIL, 2000).
Porém, ainda hoje, no século XXI, o ensino de Biologia privilegia os conceitos e
as metodologias sem se importar com a contextualização e a interdisciplinaridade
entre as ciências, e também não exigindo reflexões profundas acerca do conteúdo
estudado, o que torna o processo de aprendizagem pouco eficiente (BORGES e LIMA,
2007).
Apesar dos constantes avanços da ciência e das tecnologias observase que o ensino de Biologia e Ciências permanecem ainda, na maioria
dos casos, restrito às aulas expositivas com mínima participação dos
alunos (PEREIRA et al., 2013, p. 590).

Os docentes possuem recursos escassos em sala de aula, e na maioria das
vezes, as escolas não possuem laboratórios, o que os leva a restringir o ensino do
conteúdo a apenas o que está presente nos livros didáticos, ministrando assim, aulas
expositivas tradicionais, vulgo, livro/caderno/quadro (SANTOS et al., 2014).
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Contudo, este trabalho não irá se ater as dificuldades encontradas no meio
educacional, mas sim a Biologia e como já dito anteriormente, ao estudo das mais
diversas formas de vida existentes. Visto quão abrangente é este tema, uma das
formas encontradas para tornar esta ciência mais compreensível foi dividindo-a em
áreas, sendo as principais: Histologia (que será o foco desta pesquisa); Embriologia;
Microbiologia; Anatomia; Botânica; Zoologia; Ecologia; Genética; dentre outras.

1.1 Compreendendo a Histologia

No que tange a este trabalho, dentro das diversas áreas da Biologia, iremos nos
restringir especificamente a uma, a Histologia. Neste âmbito, esta pode se apresentar
como Histologia Animal ou Histologia Vegetal, constituindo-se como o ramo da
Biologia que estuda as células e os tecidos. Os tecidos nada mais são que um
conjunto de células que se organizam para formarem os órgãos e desempenharem
determinada função no organismo. Dentre os tipos de tecidos temos como tecidos
animais: o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso; e os tecidos meristemáticos
e permanentes, configuram-se como os tecidos vegetais. Cada um com suas
características e papéis específicos no organismo (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013;
LAURENCE, 2005).
Por se tratarem de estruturas muito pequenas e invisíveis a olho nu, o estudo
histológico é realizado com a ajuda de microscópios. As amostras, também chamadas
de espécime, de tecidos precisam ser preparadas antes de serem levadas para
análise no equipamento. Essa preparação consiste na, dentre outras coisas, fixação
dos espécimes (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).
Após todas as etapas de preparação, os espécimes são levados ao microscópio.
Existem diversos tipos de microscópios: o óptico, que é utilizado para se obter
imagens aumentadas de 1.000 a 1.500 vezes, porém este equipamento não é ideal
para estruturas menores que 0,2 μm, pois ele não fornece resolução rica em detalhes
quando o espécime é muito pequeno; o microscópio eletrônico de transmissão, que é
capaz de produzir imagens de altíssima resolução permitindo a ampliação e
visualização da imagem detalhada em aproximadamente 400 mil vezes; e o
microscópio eletrônico de varredura, no qual as imagens obtidas neste tipo de
equipamento são tridimensionais, onde o aparelho “varre” a superfície do espécime
15

formando a imagem em três dimensões e em alta resolução (JUNQUEIRA &
CARNEIRO, 2013).
No tocante a escolarização, de acordo com os desígnios do Currículo Mínimo, o
ensino de Histologia, de fato, é iniciado no primeiro ano do Ensino Médio. Nesse
momento os alunos aprendem superficialmente sobre Histologia Animal e Vegetal
(SEEDUC, 2012). O ensino mais aprofundado é oferecido em cursos de Ensino
Técnico e Superior voltados para as áreas de Ciências Biológicas e Saúde, onde os
educandos obtém formação histológica completa sobre a temática pretendida.

1.2 Tendências no ensino de Histologia

O crescimento e popularização da internet e dos recursos computacionais
apresentam constantemente novas formas de ensino-aprendizagem (SASSO et al.,
2014).
Quando se trata de ciências morfológicas, a frequente utilização de imagens
quando associada ao mundo virtual aponta para novos horizontes dentro de um
laboratório. O uso de imagens digitalizadas permite que o discente estude em
qualquer ambiente externo à universidade, não o restringindo apenas ao uso do
microscópio, além de permitir que o aluno atue como sujeito autônomo e construtor
do próprio conhecimento (SILVA et al., 2012).
Segundo este mesmo autor, o uso frequente dos laboratórios acaba se
restringindo em decorrência da falta de recursos nas universidades e dos custos
elevados que eles requerem devido a compra e manutenção de equipamentos.
Consequentemente, os alunos acabam dispondo apenas das imagens fornecidas
pelos professores e pelos livros didáticos e isso limita o conhecimento dos discentes.
Portanto, essa nova abordagem para o ensino de microscopia vem para beneficiar o
ensino-aprendizagem do educando.
Por esse motivo, o ensino de histologia vem sendo atualizado por meio da
utilização de recursos multimídia, tais como atlas virtuais, animações, microscópios
virtuais e vídeos. Esses recursos além de serem facilitadores do aprendizado, também
permitem a discussão em grupo, visto que esta geralmente é dificultada quando os
alunos estão cada um em seu microscópio (VASCONCELOS & VASCONCELOS,
2013).
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A tendência é que o número de horas que são dedicadas as aulas práticas em
laboratório venham decair, pois a quantidade de ferramentas didáticas acopladas ao
computador estão crescendo significativamente e isso acarretará a associação do
ensino tradicional a essas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s)
(SANTA-ROSA & STRUCHINER, 2011).
Os mesmos autores garantem que alguns professores se revelaram
entusiasmados com as novas tecnologias e acreditam que os recursos
computacionais interativos podem substituir o microscópio óptico sem nenhum tipo de
prejuízo para a aprendizagem dos alunos.
Para afirmar o que foi dito anteriormente, Kumar et al. (2006) destacam que os
microscópios ópticos poderão tornar-se obsoletos devido ao aumento da
disponibilidade de recursos oferecidos por computadores no contexto do ensino
histológico, visto que esses recursos apresentam a vantagem de fornecerem as
imagens microscópicas rapidamente, em alta resolução, no local e horário que o aluno
quiser (SASSO et al., 2014).
Entretanto, mesmo com todos esses recursos sendo oferecidos constantemente
e sua inegável relevância, o uso de equipamentos tradicionais não devem ser
suprimidos, pois a observação da lâmina histológica ao microscópio possibilita não
apenas a compreensão do tecido, como também contribui para a formação do aluno
como pesquisador, envolvendo-o em atividades de pesquisa e tornando-o um
especialista em áreas que requerem a utilização do microscópio (BOUTONNAT et al.,
2006).
Dessa forma, o uso dessas TIC’s que propõem esse novo modelo pedagógico,
em que os alunos atuam ativamente como colaboradores do processo de ensinoaprendizagem, devem ser utilizadas a priori como uma ferramenta complementar as
aulas tradicionais e não como substituta destas (JÚNIOR & SILVA, 2014).

1.3 O ensino de Histologia e a Inclusão de Deficientes Visuais

Com base nos relatos feitos é possível observar que a Histologia é uma área rica
em conceitos visuais, em que é estritamente necessário que os alunos realizem
frequentes visualizações ao microscópio em aulas práticas e observem atentamente
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as figuras disponibilizadas nos livros didáticos para que assim, consigam
compreender os conceitos morfológicos ensinados em aula (TIMM, 2005).
Nas universidades e cursos especializados na área, as aulas de Histologia são
realizadas em duas partes, sendo uma parte teórica, onde os discentes aprendem os
conceitos e utilidades de cada célula e tecido e a parte prática em que observam as
lâminas histológicas ao microscópio referente ao conteúdo que foi estudado
anteriormente na aula teórica. Nessas aulas práticas, é indicado que os alunos façam
desenhos das estruturas que eles visualizam no equipamento, para que no momento
da prova eles consigam identificar cada estrutura com mais facilidade (ACKERMANN,
2004).
De acordo com Azevedo (2007), no momento em que os alunos observam e
fazem o desenho da estrutura analisada, eles estão representando a interpretação
que tiveram a partir da imagem, que nunca será igual a do colega que visualizou
aquela mesma imagem, pois cada um observa e grava os detalhes que lhe são mais
significativos, de acordo com sua subjetividade, que os levarão a lembrar de tal
estrutura de forma mais rápida e fácil.
Visto a imensurável necessidade de observação de imagens durante o
aprendizado do conteúdo de Histologia, esta questão acaba tornando-a uma área
excludente para quem não possui a capacidade de enxergar, como é o caso dos
deficientes visuais, em que se não houver a disponibilidade de materiais táteis para
esses indivíduos eles terão o seu aprendizado limitado, se não, inexistente. Dessa
forma, é preciso buscar estratégias para que deficientes visuais tenham acesso
igualitário aos conteúdos ministrados em sala de aula (CARDINALI, 2008).
Sob a perspectiva inclusiva, é necessário oferecer oportunidades para que todos
os alunos possam desenvolver suas potencialidades, isto, independente das
deficiências (FRIAS & MENEZES, 2008).
Essa questão vem sendo amplamente discutida, por se tratar de um desafio para
a escolarização de maneira geral. Apesar de assegurada pela Constituição Brasileira
(1988) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/96), que
garantem aos deficientes o direito de frequentar qualquer unidade de ensino regular,
os deficientes ainda sofrem ao chegarem à sala de aula e não encontrarem recursos
didáticos adaptados, professores capacitados e uma estrutura adequada as suas
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necessidades de formação na área do conhecimento escolhida (OLIVEIRA et al.,
2009).
Ainda há um longo caminho a ser percorrido para que se possa afirmar que
vivemos em um período de inclusão educacional, pois a inclusão não se baseia na
aceitação de alunos com deficiência nas escolas, mas na permanência dos mesmos
e na sua participação integral em todas as atividades realizadas pela unidade de
ensino (MEC, 2012).
Segundo o Censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), no Brasil a deficiência visual é considerada a mais comum. Existem
45.606.048 brasileiros com deficiência, desse total 35.774.392 são deficientes visuais.
Dentro desse quantitativo, o número de deficientes com cinco anos de idade ou mais
que são ou estão sendo alfabetizados é de 29.608.907 pessoas. Porém, a
“alfabetização” é medida com base se a pessoa sabe ler e escrever um bilhete simples
em seu idioma, ou seja, não contabiliza o grau de escolaridade dos indivíduos.
(BRASIL/IBGE, 2012).
Como uma das vertentes deste trabalho é a inclusão de deficientes visuais no
Ensino Superior, de acordo com o Censo da Educação Superior realizado pelo MEC
em 2011, o número de alunos com alguma deficiência que se matricularam em um
curso de graduação é de 23.250 alunos, sendo que destes, a deficiência predominante
é a baixa visão que corresponde a um total de 5.944 alunos, seguida pela cegueira
com um total de 3.301 estudantes matriculados (BRASIL/INEP, 2011).
Com base nas informações do censo realizado pelo MEC, pode-se observar o
aumento do número de alunos especiais ingressantes no Ensino Superior e a partir
disto, o crescimento dos incentivos governamentais dados a essa área na última
década (BRASIL, 2014).
Pautados sobre essa questão, é cada vez mais necessário a criação de
metodologias de ensino voltadas para a inclusão desses deficientes visuais que
chegam a universidade, onde como já mencionado anteriormente, a histologia acaba
sendo uma excelente porta de entrada para o processo de inclusão na grande área
da Biologia, esta considerada por Oliveira et al. (2009) como uma das áreas que mais
exclui alunos que não enxergam, devido ao seu alto grau de abstração nos conteúdos,
o que torna muito difícil a compreensão sem o auxílio de imagens.
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Com base nessa complexidade, os recursos didáticos se apresentam como
sendo essencialmente significativos no aprendizado, porém, eles se tornam
demasiadamente importantes quando se trata do ensino de deficientes visuais. Estes
contribuem dando relevância ao que é aprendido, não permitindo que o aprendizado
seja pautado apenas sobre o verbalismo. Esses recursos são utilizados para
possibilitar que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com mais facilidade,
direcionando o deficiente visual a um entendimento completo do conteúdo
(CERQUEIRA & FERREIRA, 2000).
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2. APRENDIZAGEM E MATERIAIS DIDÁTICOS

Esta seção fará referência aos processos cognitivos que são desenvolvidos
durante a aprendizagem de um indivíduo. Relataremos suscintamente as teorias de
alguns autores sobre a aprendizagem e trataremos também sobre a importância dos
materiais didáticos e a adaptação destes para o ensino de deficientes visuais.

2.1 Os processos cognitivos e a aprendizagem

É inegável a grande quantidade de conhecimento intelectual que a vida requer
dos seres humanos, seja para desenvolver um recurso didático ou para aprender a
manipulá-lo, não importa! Tudo isso demanda formas eficientes de aprendizagem e
como alicerce disso estão os processos cognitivos (NASCIMENTO, 2009).
Pode-se explicar a cognição como sendo primeiramente uma função biológica
do indivíduo, onde as sensações e as interações entre sujeito e objeto acontecem a
um nível neuronal, em seguida pode-se dizer que também é uma função pedagógica,
onde a percepção através de vários codificadores buscam um significado e por fim, a
função cognitiva, que se traduz como uma episteme na qual através do conhecimento
o observador forma o seu próprio mundo mental, que seria o encontro do significado
(FIALHO, 2006).
Capra (1997) nos diz que o ato cognitivo vai muito além do ato de pensar, ele
envolve o ser em todas as suas variáveis. Na cognição estão inseridas a linguagem,
o pensamento conceitual e todas as vertentes da consciência humana e não somente
o pensar.
Para Piaget os processos cognitivos do ser humano decorrem de uma adaptação
biológica, em que o aprendizado é construído aos poucos com base no
desenvolvimento das estruturas cognitivas que corroboram para desenvolver a
inteligência (STERNBERG, 2000).
Já Gardner (1983) propõe a teoria das múltiplas inteligências, onde sugere que
os indivíduos possuem diferentes maneiras de aprender e de apresentar suas
configurações intelectuais. Para o autor, não existe apenas uma inteligência, mas sim
sete, que são: Inteligência Linguística, Lógico-Matemática, Espacial, Musical,
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Corporal-Cinestésica, Interpessoal e Intrapessoal. Esta teoria nos remete a ideia de
que o indivíduo possui variadas formas de aprender.
Vygotsky, porém, diz que a aprendizagem é desenvolvida a partir das interações
dos indivíduos dentro de uma sociedade, na qual constitui-se três elementos
essenciais: o aluno, o conteúdo e o professor, que fazem com que a construção do
conhecimento seja dinâmica e interativa. Com base nessa teoria, pode-se dizer que
os professores são “incentivadores cognitivos”, já que eles emitem ideias e modelos
que serão seguidos pelos alunos, e estes irão receber o conhecimento e reformulá-lo
gerando novos conceitos (MILLER, 1999; VYGOTSKY, 1984).
Quando os processos cognitivos relacionados a realização da leitura entram em
discussão, pode-se dizer que a compreensão do texto está ligada aos modelos
mentais que o leitor é capaz de formular, isto acontece a partir do significado, explícito
ou não, que o autor do texto escreveu. Assim, pode-se ressaltar que a construção dos
modelos mentais possibilitam a compreensão das palavras que são lidas e as
combinações delas propiciando ao leitor entender o significado do texto e de seu
contexto (NEVES, 2006).
Segundo Neves (2006), durante a aprendizagem o intuito não é memorizar as
palavras exatas, mas sim extrair as ideias centrais de cada palavra ou grupo de
palavras e a partir disto armazená-las na memória para que em momentos propícios
seja possível recuperá-las e utilizá-las.
Quando se lê algo, o objetivo é assimilar a maior quantidade de informações
possível. A memória preserva as proposições, ou seja, as formas como as ideias se
apresentam no consciente humano e quanto mais tempo a informação permanecer
na memória mais facilmente ela poderá ser aderida e recuperada quando necessário.
Se a nossa memória estiver, de certa forma, “cheia”, as informações que forem
consideradas irrelevantes serão apagadas dando espaço a novos conhecimentos, é
o mesmo princípio que ocorre com o funcionamento de computadores. A informação
é recebida do mundo por meio dos sentidos, logo após são processadas e remetidas
a um processador central que dará origem as representações dos fenômenos e
objetos (NEVES, 2006; MOREIRA, 2013).
Dentre as inúmeras teorias existentes acerca da aprendizagem, a teoria da
aprendizagem significativa proposta por Ausubel (1963), na qual este trabalho irá se
estribar, é uma das mais aceitas ao expor que a aprendizagem não se produz
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mecanicamente, ou seja, por indução externa, pelo contrário, a aprendizagem começa
a partir de uma indução interna do próprio indivíduo, sendo esta a intenção racional
de conhecer que é intrínseca do ser humano. Essa intenção regula os processos
mentais que constroem e reconstroem interações entre os conceitos já formados e os
conceitos que ainda estão em formação (DÍAZ, 2011).
Para a aprendizagem significativa, as informações são assimiladas e o aprendiz
é levado a elaborar uma resposta correta ao problema, o que acontece através da
integração entre velhos conhecimentos e novas hipóteses. Marti Sala e Onrubia nos
traz a seguinte afirmação “O que um aluno é capaz de aprender depende, sobretudo,
do que já sabe.” (DÍAZ, 2011; apud COLL et al., 2000a, p. 252).
Bock (2005) traz um resumo claro da aprendizagem significativa:
[...] quando um novo conteúdo (ideias ou informações) relaciona-se
com conceitos relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva,
sendo assim, assimilado por ela. Estes conceitos disponíveis são os
pontos de ancoragem para a aprendizagem. Por exemplo, nós
estamos aqui apresentando a você um novo conceito: aprendizagem
significativa. Para que este conceito seja assimilado por sua estrutura
cognitiva, é necessário que a noção de aprendizagem [...] já esteja lá,
como ponto de ancoragem. E esta nova noção de aprendizagem
significativa servirá de ponto de ancoragem para o conteúdo que se
seguirá (BOCK, 2005, p. 118).

Assim sendo, a aprendizagem significativa se dá no momento em que novas
informações incorporam-se a conceitos já existentes na base cognitiva do aprendiz.
Mas, é importante ressaltar que não ocorre uma simples união entre o que o aluno já
sabe e o novo conhecimento, mas sim um processo de assimilação onde, a nova
informação modifica os conceitos preexistentes gerando conceitos mais completos. É
como se fosse criada uma ponte entre o que o aluno sabe e o que ele está
aprendendo, em que o novo e o antigo conhecimento sofrerão modificações de
maneira singular em cada aprendiz (TAVARES, 2004; GUIMARÃES, 2009).
De acordo com Masini (2003), Ausubel estabelece dois métodos para
proporcionar a aprendizagem significativa: o princípio da diferenciação progressiva e
o princípio da reconciliação integrativa, porém este trabalho irá considerar apenas o
primeiro conceito, que estabelece que a programação do conteúdo a ser ministrado
deve se iniciar a partir de ideias mais amplas, para depois disso, os conteúdos mais
detalhados e específicos serem apresentados.
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Para Ausubel, seria menos complicado o indivíduo compreender o sentido geral
de algo, do que formular o todo a partir de partes diferenciadas em especificidades. A
ideia é compor uma estrutura hierárquica de aprendizado, em que os conteúdos mais
gerais e abrangentes ocupariam o topo e os conceitos mais específicos viriam logo
abaixo (MASINI, 2003).
A partir do trabalho intelectual do ser humano durante o processo de ensinoaprendizagem, Costa (2005) nos remete ao papel das imagens durante esse
processo, de acordo com ele:
Nosso cérebro foi desenvolvido para processar as informações visuais
organizando-as em modelos que reconstroem internamente a
realidade, dando-lhes sentido. Por isso, ver é conhecer (COSTA,
2005, p. 32).

As imagens se configuram como uma ilustração mental que o indivíduo idealiza
para representar a realidade e assim compreender o mundo a sua volta. Elas são
universais e possuem um caráter intuitivo maior do que a linguagem verbal/escrita,
possibilitando uma dinâmica entre a palavra, a própria figura e a imaginação do leitor
(COSTA, 2005; SEBATA, 2006; CARDEAL, 2009).
A utilização de ilustrações facilitam o entendimento de textos e auxilia na
memorização do conteúdo, principalmente a longo prazo, pois como elas são mais
atraentes do que as palavras, acaba sendo mais fácil lembrar de uma imagem que foi
vista do que do trecho de um texto que foi lido (GIBIN & FERREIRA, 2013).
Dessa forma, para que a compreensão de um conceito ocorra de forma
significativa é necessário que se anteceda a construção de um modelo mental, modelo
este que passa a ser um tipo de representação do conhecimento adquirido
(D’AMORE, 2007; MOREIRA & KREY, 2006).
Oblinger (1993) afirma que durante a aula quando o professor está falando
acerca do conteúdo, aproximadamente 20% das informações faladas são absorvidas
pelos alunos. Entretanto, quando os alunos veem e ouvem eles conseguem reter por
volta de 40% do ensinamento ministrado e quando eles veem, ouvem e estão
ativamente engajados no processo de aprendizagem eles podem absorver até 75%
do conhecimento.
Estudos recentes apontam a importância do uso de imagens. Durante o processo
de ensino foi observado maior facilidade e rapidez ao processar e arquivar as
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informações que são visualizadas. De acordo com pesquisas, os atributos visuais
corroboram em aproximadamente 70% no processo de construção de conceitos
(COSTA, 2005; PYLYSHYN, 2007).
Além de facilitar a aprendizagem, a utilização de imagens também a torna mais
prazerosa, porém, como tornar mais fácil e prazeroso o ensino de sujeitos que não
são capazes de visualizar uma imagem? No caso dos cegos, a ênfase dada as
ilustrações visuais se converte em um obstáculo. Abre-se uma lacuna quando
mencionamos ilustração para um aluno que nunca enxergou e que suas únicas
imagens mentais foram formadas através da audição e do toque de suas mãos
(BATISTA, 2005).
Em videntes durante a formação das imagens mentais a parte do cérebro que é
ativada é o córtex visual, este mesmo evento acontece com deficientes visuais quando
são estimulados por outros sentidos. A plasticidade cerebral é a responsável por levar
o cérebro a adaptar-se diante de possíveis prejuízos, nesse caso, a plasticidade leva
o cérebro do indivíduo cego a se reorganizar de modo a sanar a ausência da visão no
organismo humano por meio dos demais sentidos sensoriais disponíveis (KOSSLYN
et al., 1993; DAS et al., 2001).
Um dos grandes empecilhos para ensinar um aluno cego é a escassez de
experiências perceptivas necessárias para a compreensão de um conteúdo. Os
alunos apresentam dificuldade em relacionar o manuseio do objeto à elaboração e
organização do conceito a ser aprendido. Este fato acaba dificultando o aprendizado
em sua totalidade (MASINI, 2002).
Dessa forma, é essencialmente importante que o deficiente tenha experiências
que envolvam os demais sentidos sensoriais perceptivos para que assim, o cérebro
construa mais circuitos neurais que serão essenciais na composição das imagens
mentais (HWANG & KWON, 2009).
Com base no que dizem os teóricos, faz-se estritamente necessário avaliar os
conceitos prévios que os alunos levam para a sala de aula e com base nisso, iniciar o
processo de ensino. Entretanto, de acordo com Masini (1994) no que diz respeito ao
ensino do aluno com deficiência visual, essa necessidade deve ser averiguada mais
profundamente considerando as imagens mentais que os alunos já carregam e as
formas com que ele organiza e elabora os conhecimentos adquiridos através dos
sentidos remanescentes.
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Pode-se traduzir a imagem mental como sendo uma representação interna do
indivíduo a respeito de algo fora de sua percepção, ou seja, na ausência de um modelo
é criada uma imitação interiorizada do conceito apresentado (BISPO, 2000).
O grande problema dessa imitação interiorizada é que como a ausência da
capacidade de enxergar impede a atribuição do significado dos objetos ou possibilita
a aquisição de significados diferentes, o deficiente acaba reproduzindo algum
conteúdo sem entender o seu real significado assim, como ele não compreende, ele
não é capaz de transformar a informação recebida em conhecimento de fato
(AMIRALIAN, 1997).
Segundo escreveu Ferrel (1996), a deficiência visual não interfere no
desenvolvimento cognitivo do sujeito. A questão não é o que o indivíduo é capaz de
aprender, mas sim como será o processo de aprendizado dele.
Para Cunha & Enumo (2003):
No caso da formação de conceitos, a visão tem um papel
evidentemente integrador. Por exemplo, a formação do conceito de
cão dependerá da apreensão de diferentes estímulos, sensações
táteis, auditivas, olfativas e visuais, que geram informações que,
através da visão, serão integradas, estabelecendo, assim, o conceito
propriamente dito. Por exemplo, a criança normal toca a cabeça, o
corpo, as pernas do cão, ouve seus latidos e, ao mesmo tempo, vê a
imagem do cão todo (CUNHA & ENUMO, 2003, p. 37).

Todavia, quando este sujeito é um deficiente visual o fato supracitado ocorre, na
maioria das vezes, de forma verbal, em que o indivíduo vidente traduz os elementos
principais do objeto, no caso o cão, para o cego que a partir disto forma a imagem
mental do conteúdo apresentado. O desenvolvimento dessa imagem deve ser
estimulado, pois ela se constitui como parte integrante do desenvolvimento cognitivo
do deficiente (HALL, 1981; ENUMO et al., 1999).
A perda da visão potencializa os demais sentidos sensoriais, como o tato, a
audição e o olfato, pois por meio da utilização intensificada destes, são construídas
novas pontes cognitivas para que o indivíduo possa executar suas atividades
cotidianas. Dessa forma, o sujeito obterá autonomia e autoconfiança para viver em
sociedade (KASTRUP, 2008).
Visto que os sentidos remanescentes se constituem como formas de
aprendizado essenciais para o deficiente visual, destacando dentre eles o tato que se
configura como sendo essencialmente importante nesse processo de autonomia. É
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por meio deste, que o indivíduo cego constrói o seu aparato cognitivo, logo, suas
imagens mentais que são compostas principalmente por sensações táteis e sonoras
(DURANTE, 2008; HATWELL, 2008).
Para Vieilledent et al. (2003):
O treinamento tátil deve ser realizado o quanto antes para qualquer
indivíduo com deficiência visual, com o objetivo de se auxiliar na
composição da construção do processo de ‘imageria mental’
(formação de imagens mentais de objetos), assim como o
conhecimento mais completo possível sobre as condições do
ambiente, e até um treinamento visando a exploração sensório motor
do espaço físico (VIEILLEDENT, KOSSLYN, BERTHOZ & GIRAUDO,
2003, p. 238).

Assim, deve-se disponibilizar todo e qualquer tipo de auxílio e recurso para que
o deficiente participe efetivamente de atividades escolares e sociais com os demais
indivíduos priorizando sua estimulação multissensorial (VIVEIROS & CAMARGO,
2011).

2.2 A importância do material didático no ensino

De acordo com Tomlinson (2001) os materiais didáticos podem ser definidos
como “[...] qualquer coisa que possa ser usada para facilitar a aprendizagem [...]”.
Assim, é possível constatar que o papel principal desses instrumentos é possibilitar o
ensino e a aprendizagem de quem os utiliza, no caso, alunos e professores.
O recurso didático atua como um fator motivacional para os alunos, favorecendo
o seu construto cognitivo. É como se uma abordagem que antes era apenas abstrata,
agora se materializasse na prática. Esses recursos atuam suprindo lacunas
observacionais, permitindo que o tato seja treinado e a percepção de detalhes seja
aguçada (VIANA, 1990; ALMEIDA FILHO, 1997; CERQUEIRA & FERREIRA, 2000).
O auxílio de materiais que permitam que o conteúdo seja exposto de forma lúdica
facilita a aprendizagem, pois viabiliza a relação entre o cotidiano do indivíduo e o seu
conhecimento, internalizando os conteúdos de maneira significativa e prazerosa
(SILVA et al., 2009).
Esses materiais podem desempenhar inúmeras funções, dentre elas: expor um
conteúdo, auxiliar na memorização, motivar o alunado, tornar a aula mais
descontraída, etc. A função que o material irá desempenhar dependerá do objetivo do
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professor para com a turma (LORENZATO, 2006). Podendo ainda ser fundamental,
pois “facilita a análise, a observação, desenvolve o raciocínio lógico e crítico, sendo
excelente para auxiliar o aluno na construção dos seus conhecimentos” (TURRIONI;
PEREZ, 2006).
A confecção dos instrumentos didáticos deve considerar atender a realidade, a
linguagem e os objetivos do curso, dos alunos e da instituição. Sendo cuidadosamente
selecionados para que se adaptem ao contexto e as necessidades educacionais,
enfatizando o acesso do educando a todo o conteúdo necessário a sua aprendizagem
(AVERBUG, 2003; PACHECO & COELHO, 2012).
Se tratando de recursos didáticos, o papel do professor consiste em elaborar e
planejar, de forma criativa, a produção do material diferenciado, tendo em vista que o
professor é quem conhece e delimita o conteúdo a ser trabalhado (JUSTINO, 2011).
Esse mesmo autor nos relata que após a elaboração esses recursos devem ser
manuseados pelo docente de maneira a possibilitar o envolvimento do alunado,
permitindo assim a interação direta entre professor, aluno e conhecimento.
No universo da educação, a utilização de recursos didáticos e da
tecnologia inovadora, somados a prática pedagógica adequada, busca
despertar o interesse para o aprendizado, pois oferecem um conjunto
de recursos importantes e ferramentas de comunicação e
informações, tornando-se, assim, um componente essencial de
pesquisa e um potente instrumento de ensino-aprendizagem
(JUSTINO, 2011, p. 73).

Dessa forma, o material didático assume o papel de vinculador que liga o
transmissor, no caso o professor, os alunos que são os receptores e o conteúdo a ser
ensinado que é e mensagem. Considerando que os papéis de cada um possuem uma
parcela de contribuição na aprendizagem, desde que sejam trabalhados de maneira
correta. Assim, ressalta-se a necessidade de utilizar metodologias atraentes,
objetivando prender a atenção do receptor ao conteúdo (BOTH, 2008).
Durante o processo de ensino-aprendizagem deve-se priorizar a parte prática,
visto que esta traz um gigantesco potencial a ser explorado e proporciona mais
ludicidade as aulas, melhorando a assimilação do conteúdo pelos alunos
(BORDINHÃO & SILVA, 2015).
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2.3 Materiais didáticos adaptados para deficientes visuais

Uma das formas de incluir os indivíduos com deficiência visual na escola é
através da adaptação de materiais didáticos. Como já visto, esses materiais são
substancialmente importantes no processo de ensino-aprendizagem dos alunos,
sejam deficientes ou não (ARAÚJO et al., 2011).
Porém, no que tange a educação de pessoas com deficiência, a Constituição
Brasileira (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei 9.394/96) além
de garantirem a esses indivíduos o direito de frequentar qualquer unidade de ensino
regular, também assegura que estas unidades lhes forneçam apoio especializado
para o atendimento de suas necessidades. Isso inclui o fornecimento de recursos
didáticos adaptados as peculiaridades de cada aluno.
Com base na Declaração de Salamanca (1994, p. 94) “crianças com
necessidades educacionais especiais deveriam receber qualquer suporte extra
requerido para assegurar uma educação efetiva”. Podem-se entender os materiais
adaptados como sendo um desses suportes.
Quando há um deficiente visual em sala de aula é necessário que o professor
repense sua prática educativa não formulando suas aulas apenas sob explicações
oralizadas, mas proporcionando recursos didáticos adaptados para que o aluno
especial possa interagir com o conteúdo (CHAVES & NOGUEIRA, 2011).
Um dos recursos mais importantes idealizado para o ensino de cegos foi o
sistema Braille criado pelo francês Louis Braille em 1825. Essa ferramenta
proporcionou aos cegos o acesso à educação, permitindo a inclusão social e a
construção do conhecimento. Porém, nem todas as informações podem ser traduzidas
para essa linguagem (ANDRADE & SANTIL, 2010).
Almeida & Loch (2005), ressaltam que “[...] as perspectivas espaciais são
impossíveis de serem representadas eficientemente pelo sistema Braille, contornos
de objetos e mapas de localização são exemplos de representações gráficas não
representáveis pelo Braille”. Assim, é fundamental a elaboração de novos dispositivos
para possibilitar a participação ativa e a inclusão desses sujeitos na sociedade.
A produção de material didático tátil é uma das formas de incluir discentes com
deficiência visual. A transmissão de conceitos com o auxílio desses recursos
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possibilita que o deficiente realize a leitura tátil e forme a imagem mental do mesmo,
acarretando uma aprendizagem significativa (ANDRADE & SANTIL, 2010).
Segundo Oliveira (2005) para que os alunos compreendam totalmente o
conteúdo das aulas práticas realizadas em laboratório de microscopia é preciso tornar
os conceitos mais perceptíveis, isso acontece quando os modelos observados nas
lâminas são transpostos para a forma tridimensional permitindo que o aluno veja e
toque as células e assim, entenda sua estrutura e funcionamento.
Como escreveu Soares (2010), os modelos didáticos permitem que o aluno atue
ativamente no processo de construção do conhecimento, concedendo ao professor o
papel de estimular e favorecer o desenvolvimento do aprendizado, além de fornecer
igualdade de oportunidades no ensino.
Para Cerqueira & Ferreira (2000) não existe outra modalidade da educação onde
os recursos didáticos adaptados se mostram tão importantes quanto para a educação
de alunos com deficiência visual. Esses recursos, em sua maioria, são elaborados
com materiais artesanais simples e de baixo custo.
Portando, é dever da escola delinear as necessidades de seu alunado e planejar
as práticas inclusivas que deverão ser implementadas. Consta na Declaração de
Salamanca (1994) que o “princípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas
as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de
quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter”.
Com base nessa Declaração, o atendimento educacional especializado de
alunos com deficiência visual deve ser elaborado objetivando complementar a
formação desses discentes através do oferecimento de recursos pedagógicos
acessíveis que auxiliem o processo educativo, eliminando as dificuldades que
impedem o aprendizado e o relacionamento desses indivíduos com os demais e
oportunizando o conhecimento de forma total (ARAÚJO et al., 2011).
Além de favorecer o ensino do aluno com deficiência, os materiais didáticos
adaptados também viabilizam a oportunidade de aprendizado aos demais alunos,
visto que a curiosidade deles aumenta durante as aulas com materiais diferenciados
e isso propicia a aprendizagem de todos (FRIAS & MENEZES, 2009).
Regressando a área de Biologia, segundo Orlando et al. (2009) esta constitui-se
como a área do conhecimento mais carente em relação a produção de materiais
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didáticos adaptados. Isto ocorre devido ao grande número de conteúdos abstratos e
microscópicos que dificultam a sua produção.
A partir disto, pode-se perceber a extraordinária escassez de pesquisas que
contemplem a inclusão de cegos na área biológica. Fazendo-se necessário a
construção de modelos didáticos que ofereçam suporte ao processo de ensinoaprendizagem dos discentes especiais.
Por consequência, a próxima seção se debruçará sobre uma revisão sintética de
metodologias de adaptação de materiais didáticos desenvolvidas para deficientes
visuais na área de Ciências da Natureza, área esta que além de abordar Biologia,
também engloba Química e Física, e na área de Geografia, visto que a maioria das
pesquisas desenvolvidas utilizando a metodologia de impressão em papel
microcapsulado e impressora térmica, que foi utilizada neste estudo, estão
concentradas nesta área do conhecimento.
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3. METODOLOGIAS DESENVOLVIDAS PARA O ENSINO DE DEFICIENTES
VISUAIS

Esta seção apresentará uma revisão bibliométrica realizada nas bases de dados
do Google Acadêmico e da Revista Benjamin Constant, onde foram buscados artigos
científicos em português que abordassem metodologias inclusivas que utilizassem
materiais de fácil acesso para o ensino de deficientes visuais, indexados em
periódicos ou anais de congressos entre os anos de 2011 e 2016. Vejamos a seguir:

3.1 Ciências da Natureza

Em 2011 Cozendey & Pessanha desenvolveram um trabalho para explicar o
funcionamento do Sistema Solar utilizando uma maquete, onde a Terra e a Lua foram
representadas por bolas de isopor com partes em relevo para diferenciar uma da outra
e o Sol foi representado por uma lâmpada. Nesta maquete os alunos deficientes
visuais podiam fazer a leitura tátil e distinguir o Sistema Solar.
Pupo et al. (2011) apresentaram quatro dispositivos tátil-visuais sobre
fenômenos da Física Moderna e da transição da Física Clássica para a Moderna, onde
foram representados o experimento de Rutherford, o aparelho utilizado para
separação magnética das radiações, um gráfico tátil sobre a meia-vida do elemento
químico rádio e reação em cadeia. Esses experimentos foram elaborados utilizando
madeira, fios de metal e plástico.
Corrêa et al. (2011) elaboraram dois experimentos multissensoriais utilizando
materiais artesanais como: bola de isopor, arames e diferentes materiais com texturas
variadas para que o DV fizesse a leitura tátil facilmente. O objetivo era explicar as
propriedades de dipolo magnético e as linhas do campo magnético, conceitos estes
fundamentais no ensino do conteúdo de Física.
Bernardes & Souza (2011) desenvolveram arquivos de som portáteis para
trabalhar conceitos de Astronomia como, sistema solar, ônibus espaciais, planetas,
dentre outros, onde os áudios eram gravados por alunos de turmas regulares, que
através de uma linguagem informal descreviam os conteúdos para os alunos cegos
ouvirem.

32

Em 2011, Razuck et al. proporam o desenvolvimento dos modelos atômicos de
Dalton, Thompson, Rutherford e Bohr, adaptando-os para leitura tátil através da
utilização de materiais de baixo custo como balão inflável, maisena, miçangas, isopor,
arames e linha de crochê.
Almeida et al. (2011) realizaram um trabalho para explicar conceitos de óptica
através da formação de imagens em espelhos côncavos. Os autores elaboraram uma
maquete utilizando materiais artesanais de fácil acesso para que os deficientes visuais
pudessem tocá-los enquanto o professor explicava detalhadamente o processo de
formação das imagens.
Libardi, Cardoso & Braz (2011) trabalharam o conceito de movimento do centro
de massa em Mecânica, onde o experimento demonstrou através de isopor e
carrinhos de brinquedo, como uma balsa transporta um automóvel sem afundar,
explicando o atrito entre a balsa e a superfície líquida que se faz desprezível.
Ribeiro & Oliveira (2011) realizaram um trabalho experimental em Termologia,
para explicar a percepção da absorção de calor. Os autores produziram um aparato
utilizando madeira MDF e lâmpadas para explicar como a distância entre o sol e os
planetas pode interferir na temperatura.
Junior et al. (2011) utilizou materiais de baixo custo para elaborar um
equipamento e explicar de forma tátil a formação de uma sombra a partir do modelo
de óptica geométrica. Esse equipamento ilustra a formação da sombra de um objeto
no momento em que uma fonte de luz se aproxima do mesmo. Para construção deste
foram utilizados placas de isopor, hastes de plástico, fita adesiva, palitos de madeira,
dentre outros materiais de baixo custo.
Araújo (2011) propôs um trabalho baseado na audiodescrição, onde através
dessa técnica, as palavras de um texto ou um filme, por exemplo, são transcritos de
forma sonora, assim foi possível que o deficiente visual ouvisse a audiodescrição e
elaborasse mentalmente os acontecimentos descritos.
Pereira et al. (2011) elaboraram um experimento para explicar circuito em série
e circuito paralelo, temas estes do conteúdo de Eletricidade. Neste trabalho os autores
pretenderam ministrar uma aula inclusiva para alunos com deficiência visual e
auditiva, onde montaram um painel de circuito elétrico utilizando materiais de fácil
acesso como placa de madeira, pinos, fios, baterias, leds, etc. O objetivo foi criar um
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material que pudesse enfocar os dois sentidos sensoriais remanescentes do deficiente
visual, que são o tato e a audição.
Souza & Faria (2011) criaram maquetes interativas e uma mini apostila utilizando
biscuit e papel E.V.A. para explicar o desenvolvimento fetal humano, conceito este
que faz parte do conteúdo de embriologia. Cabe ressaltar também, que os autores
traduziram cada fase do desenvolvimento para o Sistema Braille, visto que isto
forneceria mais autonomia aos deficientes.
Silva, Bernardo & Oliveira (2011) desenvolveram um exercício para explanarem
o conceito de ondas sonoras, nessa atividade utilizaram desenhos de ondas em alto
relevo, molas e instrumentos musicais, dentre os materiais, para que o aluno DV
compreendesse a diferença entre cada tipo de onda e assim aprendessem o conteúdo
de forma participativa e significativa.
Camargo et al. (2012) buscaram explicar a formação de imagem em um espelho
côncavo, conteúdo da disciplina de Física. Os autores montaram um espelho esférico
multissensorial utilizando uma placa de MDF, parafusos, pregos, barbante e tintas
coloridas. Também demonstram o princípio de funcionamento da fibra óptica através
da utilização de materiais de fácil acesso como: balde com água, mangueira
transparente, um laser e fios de cobre.
Quadros et al. (2012) criaram o modelo físico tridimensional de um átomo, onde
utilizaram cartolina, papel emborrachado e barbante no processo de confecção do
experimento.
Em Biologia Celular e Molecular, Vaz et al. (2012) adaptaram o conteúdo de
tradução a partir do modelo desenvolvido por Orlando et al. (2009). Os autores
utilizaram um tabuleiro de madeira onde as peças confeccionadas com isopor
representavam as estruturas que se encaixam, exemplificando o processo.
Neste mesmo trabalho, os autores também adaptaram um modelo de célula
eucariótica e núcleo celular, ambos retirados do livro de De Robertis & Ribs (2006),
onde para a construção utilizaram modelos das estruturas constituintes da célula
recortadas em peças de madeira. E para a confecção do núcleo celular utilizaram uma
bola oca de isopor em que foram feitos recortes formando a membrana do núcleo e o
seu interior foi preenchido com estopa colorida para representar a cromatina (VAZ et
al., 2012).
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Lima & Castro (2012) desenvolveram um modelo do olho humano para trabalhar
conceitos de refração e reflexão, um esquema tátil para trabalhar ondas mecânicas e
um experimento para trabalhar a ideia de transmissão de calor. Todos esses
experimentos foram confeccionados com materiais artesanais de baixo custo para que
pudessem ser facilmente elaborados por professores da rede regular de ensino. Entre
os materiais foram utilizados, bola de isopor, parafina líquida, pregos, vela, palitos,
dentre outras coisas.
Fernandes et al. (2012) proporam ensinar sobre saúde bucal utilizando uma
ferramenta da Web chamada OdontoVoice, que tem como finalidade mensurar o grau
de percepção do deficiente visual acerca de seu cuidado com a saúde bucal, através
de questionários audiodescritos que os usuários precisavam responder.
Nessa mesma temática, Costa et al. (2012) elaboraram um material lúdicopedagógico para ensinar sobre cuidados com a saúde bucal, onde imagens com
conteúdos odontológicos foram adaptadas com diferentes texturas e legendas em
braille para que o deficiente visual pudesse conhecer a estrutura dos dentes através
da leitura tátil.
Basso et al. (2012) desenvolveram materiais didáticos multissensoriais
explorando o conteúdo de fecundação. Os esquemas foram montados utilizando
materiais como: isopor, papel machê, biscuit, papelão, bexigas, dentre outros aparatos
com diferentes texturas.
Bernardo, Lupetti & Moura (2013) proporam duas aulas práticas inclusivas
utilizando blocos de madeira e materiais comestíveis para abordar temas de Ecologia,
como relações harmônicas e desarmônicas, fluxo de energia, cadeias e teias
alimentares de forma lúdica e participativa não só para os deficientes visuais, mas
também para os alunos normovisuais.
Gonçalves et al. (2013) elaboraram um experimento químico de cromatografia
em papel, onde os cromatogramas foram adaptados para alto relevo através da
utilização de papéis com diferentes texturas e outros materiais artesanais.
Faria et al. (2013) buscaram desenvolver modelos tridimensionais em resina de
imagens microscópicas de conteúdos da disciplina de Anatomia Vegetal, onde
utilizaram massa acrílica, argila e gesso para moldarem as estruturas e logo após,
utilizaram um molde em silicone objetivando a produção das peças finais em resina
poliéster.
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Goya et al. (2014) desenvolveram um trabalho com base em conteúdos de
Ciências e Biologia, em que abordaram temas sobre Ecologia e Teia Alimentar, onde
foram impressas imagens relacionadas ao assunto em tamanho A6 e adaptadas em
papel paraná para em seguida serem contornadas com tinta plástica, que quando
seca, forma o alto relevo para o DV poder tatear.
Pauletti (2014) criou o modelo tridimensional da epiderme foliar para o ensino de
Botânica, utilizando cerca Chainlink isolada, madeira MDF, massa de modelar,
conchas de praia, flores artificiais, algodão, dentre outros materiais.
Fernandes, Portella e Basso (2014), desenvolveram um modelo tátil para
abordar o tema de higiene pessoal, onde trataram a questão da pediculose,
elaborando o exemplo tátil de um piolho, construído com massa de modelar, bexigas,
miçangas, fios de cobre e canos de silicone.
Silva (2014) confeccionou um modelo didático tridimensional das diferentes
fases do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti utilizando materiais de baixo
custo como biscuit, isopor, arames, fio de nylon, dentre outros.
Sant’Anna et al. (2014) desenvolveram um trabalho adaptando conteúdos de
Biologia, como células e suas organelas, peças anatômicas, fases embrionárias,
dentre outras estruturas, através da utilização de materiais simples e de baixo custo
como, biscuit, miçangas, lixa, dentre outros, a fim de tornar essas formas acessíveis
a pessoas não videntes.
Vieira et al. (2014) confeccionaram um diagrama para explicar as mudanças de
estados físicos da matéria: fusão, vaporização, condensação, solidificação e
sublimação. Foram utilizadas esferas de isopor para exemplificar a agregação das
partículas, palitos de dente e de churrasco para representar as setas que indicam as
mudanças de um estado para o outro. Para complementação deste diagrama, os
autores criaram um segundo modelo, onde utilizaram um cubo de madeira com um
motor que fez com que o cubo vibrasse, pois é através das vibrações que as partículas
se movimentam.
Rizzo et al. (2014), com o intuito de representar o sistema solar para alunos com
deficiência visual, elaboraram uma maquete tátil utilizando materiais de fácil acesso e
baixo custo como, bexiga de festa, arames, isopor, dentre outros. Os autores também
representaram algumas constelações do zodíaco utilizando barbante para dar origem
ao alto relevo.
36

Pietricoski & Menin (2015) confeccionaram um modelo de célula eucariótica
animal, eucariótica vegetal e procariótica. Para construir a célula animal foi utilizado
uma forma de silicone para representar a membrana plasmática, no interior colocaram
gelatina para demonstrar o citoplasma e as organelas confeccionadas com massa de
modelar, o reticulo endoplasmático liso, rugoso e o complexo de golgi foram
exemplificados com lã. Para a célula vegetal a única diferença foi a utilização de uma
bola de isopor para representar a parede celular e um plástico com água para
representar o vacúolo. No caso da célula procariótica foi utilizada uma garrafa Pet
cortada ao meio e um fio de nylon representando o flagelo.
Em um segundo trabalho estes mesmos autores criaram modelos didáticos
tridimensionais de histologia baseados no tecido epitelial, fragmento de pele e tecido
muscular estriado esquelético. As estruturas foram confeccionadas com argila,
barbantes, arame, massa de modelar, isopor e feijões (MENIN & PIETRICOSKI,
2015).
Soares, Castro & Delou (2015) representaram conceitos de astronomia através
da construção de pranchas com modelos didáticos táteis utilizando papelão, lixa,
barbante, miçangas, dentre outros materiais e incluíram legendas transcritas em
braille para maior autonomia dos cegos com o conteúdo. Por fim, todo o material foi
levado ao Thermoform, onde o relevo dos modelos foi transposto para uma película
de PVC, o que conferiu mais resistência e durabilidade as estruturas.
Luiz et al. (2015) desenvolveram três tipos de modelos educativos para trabalhar
o tema educação alimentar e nutricional, onde o primeiro material foi um jogo da
memória com peças em alto relevo no formato e essência de frutas, para se trabalhar
o tato e o olfato dos cegos. O segundo modelo foi a montagem da pirâmide alimentar
com molde de madeira e descrições em Braille. Nessa pirâmide foram colocadas
réplicas de alimentos que permitiam aos DVs tocar cada alimento. O terceiro modelo
foi a confecção de uma cartilha em braille com orientações sobre alimentação
saudável.
Padilha et al. (2016) utilizou o software Monet para adaptar gráficos e símbolos
químicos e imprimi-los em braille, com isso, os deficientes visuais puderam ter acesso
a esses conteúdos através da leitura tátil.
Masson et al. (2016) elaborou uma tabela periódica inclusiva em braille
construída em um suporte de madeira, onde os elementos foram confeccionados em
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pequenas peças de madeira, pintados de diferentes cores para identificar os grupos
químicos e colados sob o suporte e as legenda em braille de cada elemento foi
confeccionada com miçangas transparentes.
Bastos (2016) construiu uma tabela periódica com diferentes texturas para
ensinar Química a alunos com deficiência visual. A tabela foi adaptada utilizando
materiais que fizessem parte do cotidiano dos alunos, como por exemplo, caixinhas
de leite ou suco, para que eles tivessem facilidade na identificação dos elementos.
Cavalcanti & Santos (2016) desenvolveram os modelos moleculares de acetona,
etanol, amônia e água, utilizando materiais de baixo custo como: bola de isopor, papel
E.V.A., miçangas, algodão, palitos de madeira, papel camurça, dentre outros, para
observação tátil de DV.
Oliveira & Marques (2016) desenvolveram modelos biológicos tridimensionais de
células animal e vegetal utilizando isopor, massa de modelar e tinta, com o objetivo
de permitir que os alunos deficientes visuais pudessem manusear e assim aprender
com os modelos táteis.
Sant’Anna et al. (2016) desenvolveram uma metodologia para adaptação de
imagens reais de Microscopia Óptica e Eletrônica utilizando programas muito
conhecidos e de fácil manuseio como Microsoft Word e Paint. A metodologia consistiu
em editar as imagens ajustando matrizes como cor, brilho, contraste e nitidez para
posterior impressão em papel microcapsulado e impressora térmica, que conferiu o
alto relevo das estruturas.

3.2 Geografia

Também realizamos o levantamento bibliométrico na área de Geografia, devido
aos primeiros trabalhos utilizando a impressão em máquina fusora terem sido
realizados nesta área do conhecimento. Vejamos a seguir:
Andrade & Santil (2011) elaboraram a construção de dois modelos de gráficos
táteis para representar o crescimento populacional, no primeiro os autores utilizaram
materiais de baixo custo como papel E.V.A., barbante e grãos de cereais; e no
segundo utilizaram impressora térmica e papel microcapsulado para adaptar os
mapas em relevo.
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Régis, Custódio & Nogueira (2011) criaram o mapa do Brasil a partir de um
software de desenho gráfico e utilizaram materiais como cordões, miçangas, cortiça,
dentre outros para transformá-los em alto relevo.
Torres (2011) construiu mapas geográficos utilizando papel E.V.A., o modelo de
placas tectônicas utilizando isopor e um móbile do planeta Tarra, onde os alunos
conseguiam tatear todas as camadas do planeta. Nesse mesmo trabalho a autora
elaborou uma maquete tátil para explicar o conceito de erosão.
Harlos & Campos (2013) proporam trabalhar conceitos de escala, redução de
tamanhos, distância, localização e orientação, utilizando objetos de diferentes
tamanhos, jogos didáticos e a confecção de uma roda dos ventos tátil confeccionada
com materiais de diferentes texturas.
Rossi (2013) elaborou diversas práticas didáticas para explicar conceitos de
Geografia, como: lateralidade e espacialidade, exploração do globo terrestre, mapas
e erupção vulcânica. Para a confecção dessas práticas o autor utilizou materiais
diversos com texturas variadas, além de isopor, plástico, dentre outros.
Pagano & Martins (2014) adaptaram o mapa do Brasil através do processo de
design thinking, trabalhando diferentes texturas e imprimindo em impressora 3D. Este
mapa funcionava como um quebra-cabeça, onde cada região poderia ser separada e
encaixada novamente pelos alunos.
Custódio & Nogueira (2014) desenvolveram o mapa em tátil de uma ilha e de
uma trilha ecológica do Estado de Santa Catarina para auxiliar os deficientes visuais
durante uma atividade de campo. Os autores juntamente com o auxílio do Laboratório
de cartografia Tátil e Escolar (LabTATE) desenvolveram o mapa e o imprimiram em
papel microcapsulado para leitura tátil.
Padilha (2015) confeccionou mapas cartográficos táteis através do software de
desenho gráfico CorelDraw e utilizou papel micocapsulado e impressora térmica para
adapta-los em alto relevo.
Jordão & Sena (2015) construíram um Globo Terrestre tátil com legendas em
braille, a fim de que deficientes visuais pudessem entender o formato do Planeta Terra
e dos continentes. Nesse trabalho os autores utilizaram materiais como velcro, isopor,
papel E.V.A., fitas de cetim, dentre outros materiais de baixo custo.
Ventorini, Silva & Rocha (2015) desenvolveram mapas em alto relevo com
microchips que continham informações sobre cada região do mapa. Quando esses
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chips entravam em contato com uma caneta especial (Penfried) era realizada a leitura
sonora da informação contida nele, tornando o mapa acessível não só ao tato, mas
também a audição do deficiente visual. Neste mesmo trabalho, os autores construíram
maquetes de uma sala de aula e um outro tipo de mapa tátil em impressora 3D para
investigarem como os alunos cegos organizam e representam o espaço a sua volta.
Arruda (2016) produziu a maquete sensorial de uma paisagem do Instituto
Benjamin Constant, onde utilizou sprays de aromas e sons para trabalhar não apenas
o tato, mas também o olfato e a audição dos deficientes visuais concomitantemente.
Ribeiro et al. (2016) proporam confeccionar paisagens táteis para o ensino de
Geografia, utilizando folha de papel vegetal para criar o alto relevo e papel vergê e
papeis com diferentes texturas para diferenciar as estruturas.
Como podemos observar todas as metodologias desenvolvidas para o ensino de
alunos com deficiência visual também podem ser utilizadas para ensinar alunos que
enxergam, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interessante e
motivador. Dessa forma, na proposta de realização de uma aula inclusiva nenhum
aluno sai prejudicado, pelo contrário, todos saem ganhando com o aprimoramento de
seus conhecimentos, sejam cegos, sejam videntes (SANT’ANNA et al., 2016).
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4. PROBLEMA

De que forma a criação de esquemas a partir de imagens microscópicas digitais
podem contribuir para o ensino inclusivo de Histologia?

5. HIPÓTESE

A partir da adaptação adequada das imagens microscópicas é possível facilitar
a fixação do conteúdo de Histologia auxiliando os alunos a memorizarem com mais
facilidade as estruturas apresentadas, melhorando assim o processo de ensinoaprendizagem.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Transformar imagens microscópicas digitais em esquemas que possam ser
impressos em alto relevo e aplicadas ao ensino de Histologia para alunos com
deficiência visual.

6.2 Objetivos Específicos
 Avaliar se as imagens adaptadas contribuíram para o ensino do conteúdo
histológico para o aluno com deficiência visual, através da comparação das duas
vezes em que o aluno cursou a disciplina, sendo uma sem o acesso ao material
adaptado;
 Ensinar aos alunos da disciplina de Histologia a realizarem a adaptação de
imagens histológicas utilizando a metodologia desenvolvida por Sant’Anna et al.
(2016);
 Verificar se o processo de adaptação cooperou para o aprendizado do conteúdo,
tanto do grupo controle (que tiveram apenas aulas práticas convencionais), quanto
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do grupo experimental (que realizaram o processo de adaptação), através da
comparação das notas obtidas nas avaliações;
 Aplicar questionários aos alunos do grupo experimental e ao aluno deficiente
visual, a fim de conhecer opiniões acerca da metodologia aplicada.

7. JUSTIFICATIVA

Com base na dificuldade encontrada pelos alunos durante a identificação de
estruturas histológicas e também pautada na necessidade de materiais didáticos
adaptados para o ensino de alunos com deficiência visual, faz-se estritamente
necessário buscar estratégias que facilitem o processo de ensino-aprendizagem e
propiciem a ministração de aulas inclusivas de Histologia.

8. METODOLOGIA

8.1 Características da Pesquisa

8.1.1 Natureza do Estudo

O presente trabalho traduz-se como um estudo de caráter quanti-qualitativo,
visto que em um estudo quantitativo é provável o surgimento de indagações que só
poderão ser resolvidas qualitativamente, e o mesmo pode acontecer com um estudo
qualitativo (MINAYO & SANCHES, 1993).
Para complementar esta interpretação, de acordo com Hartmut (2006) a
abordagem quantitativa permite alcançar as respostas de forma precisa e assim,
atingir os objetivos da pesquisa. Todavia, pela vertente qualitativa é possível obter as
opiniões dos sujeitos de forma livre e espontânea podendo considerar os aspectos
subjetivos de cada um.
A escolha dessa característica de pesquisa deve-se ao fato de que em
pesquisas relacionadas à Educação é necessário que sejam consideradas questões
qualitativas e quantitativas, pois a partir disso é possível abordar múltiplas
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informações a respeito dos sujeitos, possibilitando maior aproximação de sua
realidade e assim a análise e o amplo entendimento do objeto de estudo.

8.1.2 Local do estudo

O estudo foi realizado na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF), no curso de graduação em Zootecnia do Centro de Ciências e
Tecnologias Agropecuárias (CCTA) e no curso de graduação em Bacharelado em
Ciências Biológicas, do Centro de Biociências e Biotecnologia (CBB).
A UENF é uma instituição de ensino público fundada em 1993 por Darcy Ribeiro
como a “Universidade do Terceiro Milênio”. Localizada na cidade de Campos dos
Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro, a universidade conta com total de 16 cursos
de graduação presenciais, 2 graduações à distância, 14 programas de pós-graduação
e um total de 6.291 alunos matriculados, segundo informações da própria reitoria.
Na figura 1 podemos observar o mapa com a localização da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro no Estado do Rio de Janeiro.

Figura 1. Mapa com a localização da Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro. Fonte: Researchgate e Google Imagens.
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8.1.3 Sujeitos da pesquisa

A pesquisa conta com dois tipos de sujeito distintos:
 O primeiro é um deficiente visual congênito, de 23 anos de idade, aluno do
curso de graduação em Zootecnia na UENF. Este indivíduo foi selecionado para esta
pesquisa devido a sua necessidade em obter materiais didáticos adaptados à sua
deficiência.
O aluno supracitado já havia cursado a disciplina Histologia Básica, componente
obrigatório da matriz curricular do curso de Zootecnia e havia sido reprovado, pois não
conseguia acompanhar o desenvolvimento da turma e também os materiais que lhe
foram disponibilizados eram em biscuit e não correspondiam exatamente aos
conteúdos expostos durante as aulas.

* Após a realização do estudo com o aluno deficiente, nos veio a ideia de
aumentar o alcance da metodologia desenvolvida por Sant’Anna et al. (2016),
tornando-a inclusiva não só para alunos especiais, mas também para alunos
normovisuais. Assim, nos propomos a aplicar esta metodologia a alunos videntes e
verificar se esta também seria eficaz no aprendizado do conteúdo histológico.
 O segundo objeto deste estudo foi uma turma do curso de Bacharelado em
Ciências Biológicas que cursava a disciplina Biologia Tecidual, também chamada
Histologia. Nesta turma haviam 6 alunos que não poderiam cursar a disciplina no
horário o qual ela fora designada pela coordenação, então foi aberta uma turma
adicional, onde a professora da disciplina ministrava as mesmas aulas para ambas as
turmas em horários diferentes. Com base nisso, a turma adicional foi selecionada para
ser o grupo experimental e a turma regular para ser o grupo controle deste estudo.
Como a disciplina é dividida em parte teórica e parte prática, as aulas teóricas
ocorriam em um dia e a prática no dia seguinte; sendo assim, os grupos tinham as
aulas teóricas separadamente, devido aos horários, porém as aulas práticas eram
juntas.
Os alunos do grupo controle cursaram a disciplina apenas assistindo as aulas
práticas e teóricas, já o grupo experimental além de cursar a disciplina como
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mencionado acima, assistindo as teóricas e práticas, também realizavam o processo
de adaptação de imagens seguindo a metodologia desenvolvida por Sant’Anna et al.
(2016).
Na figura 2 podemos observar mais claramente como foi feita a divisão dos
grupos e a diferença entre eles:

Grupo controle

Grupo experimental

Aula teórica

Aula teórica

Aula prática

Aula prática
Adaptação das
imagens

Figura 2. Divisão esquemática dos grupos de alunos.

8.2 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa
 PARTE I

8.2.1 Metodologia realizada com o deficiente visual

8.2.1.1 Seleção e digitalização das imagens

Foram selecionadas imagens de células e tecidos relacionadas ao conteúdo das
aulas práticas que o professor ministrava. As imagens histológicas foram digitalizadas
e salvas em computador.

8.2.1.2 Processamento das imagens
Um dos diferenciais da metodologia desenvolvida por Sant’Anna et al. (2016) é
que ela pode ser desenvolvida utilizando programas simples e que a maioria das
pessoas sabem manipular, como por exemplo, o Paint1 e o Microsoft Word2.
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No Word é realizada a edição das imagens, onde é possível alterar suas
características como cor, brilho, nitidez, contraste, além de poder fazer recortes na
imagem. No Paint, é possível apagar o fundo das imagens e as informações
sobressalentes, julgadas pelo professor como desnecessárias.
O objetivo do processamento é eliminar todos os tons de cinza e informações
desnecessárias da imagem, deixando apenas as estruturas que se tem pretensão de
ensinar nas cores preto e branco, pois como será visto a seguir, são as características
requeridas pela impressora.
1

8.2.1.3 Impressão das imagens adaptadas

Após a realização do processamento as imagens foram enviadas para
impressão em impressora comum, porém em papel microcapsulado, que é um papel
especial com microcápsulas de álcool que quando aquecidas pelo calor da impressora
térmica liberam as microcápsulas que reagem com o carbono contido na tinta da
primeira impressão gerando o alto relevo. Esse papel possui dimensões de 210mm
de largura e 297mm de altura.
Logo após, a mesma impressão foi passada na impressora térmica Zy-Fuse com
a imagem virada para cima. Essa impressora possui dimensões de 15x11x50cm, com
sua temperatura interna alcançando até 200ºC e velocidade de 0 a 8 folhas por minuto.
Devido a reação das microcápsulas com a tinta rica em carbono é que se objetiva
durante o processamento deixar as estruturas de interesse somente nas cores preto
e branco, para que quando aquecidas somente o que estiver em preto, ou seja, as
estruturas desejadas, fiquem em alto relevo.

1 Paint:
2 Word:

Programa para criação de desenhos à mão livre e edição de imagens.
Processador de texto desenvolvido pela Microsoft.
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Figura 3. Impressão sendo realizada na impressora térmica.
Fonte: Própria autora
8.2.1.4 Aplicação das imagens adaptadas para o aluno deficiente

Após a impressão das imagens e após as aulas de Histologia ministradas pelo
professor em sala de aula, solicitamos que o aluno deficiente visual realizasse a leitura
tátil das imagens adaptadas a fim de verificar se o aluno seria capaz de correlacionar
as estruturas tateadas com o conteúdo apresentado anteriormente em sala de aula.
Este mesmo procedimento foi realizado após cada aula com o auxílio de um
bolsista que prestava monitoria na disciplina. Durante o período de provas a aplicação
das imagens eram feitas com mais frequência.

8.2.1.5 Verificação do aprendizado do aluno

A eficácia da aplicação das imagens adaptadas foi analisada com base nas notas
que o aluno obteve nas avaliações ministradas pelo professor da disciplina.
O discente realizava as avaliações de forma oral, onde as imagens adaptadas
eram apresentadas a ele para que fosse realizada a leitura tátil. O aluno precisava
dizer qual estrutura estava sendo apresentada e quais eram suas características
histológicas.
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8.2.2 Metodologia realizada com grupo experimental

8.2.2.1 Seleção e digitalização das imagens microscópicas

Para este grupo de alunos utilizamos as mesmas imagens (lâminas) que o
professor da disciplina disponibilizava nas aulas práticas. O professor ministrava a
aula prática, onde os alunos faziam a observação das lâminas ao microscópio e logo
após ele enviava o conteúdo via e-mail para a autora do projeto.
Além da professora enviar as imagens já digitalizadas via e-mail, os alunos
durante a visualização das imagens ao microscópio utilizavam seus próprios
smartphones para fotografarem as lâminas e em seguida enviavam as fotos para um
grupo do Whatsapp criado para interação da turma com a autora do projeto.

8.2.2.2 Processamento das imagens

A priori, foi realizado o agendamento da sala de informática do Centro de
Biociências e Biotecnologia (CBB) da UENF, junto à secretaria do curso de Ciências
Biológicas para todo o segundo semestre de 2016.
A primeira aula ministrada na sala de informática foi de apresentação da
metodologia de Sant’Anna et al. (2016). Nesta aula foi abordado pela autora como
surgiu a metodologia e sua importância no ensino de deficientes visuais, assim como
a ideia de implantar esta metodologia no ensino de videntes. Também foi ensinado
aos alunos como utilizar os programas para realizar o processo de adaptação.
Foram criadas apresentações em PowerPoint, a fim de organizar a apresentação
das lâminas por assunto. Esses slides com as imagens eram salvas em cada
computador, que seria utilizado pelos alunos, antes dos mesmos chegarem a sala de
informática, pois estes só chegariam após o término da aula teórica com o professor
da disciplina.
Quando os alunos chegavam à sala, cada um se apossava de um computador e
começava o processo de edição das imagens contidas no slide. Este processo é
exatamente igual ao processo realizado na adaptação para o aluno com deficiência
visual, já descrito anteriormente. A diferença é que nesta fase, os próprios alunos
realizam o procedimento metodológico.
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Durante todo o processo a autora deste projeto estava presente para solucionar
algumas dúvidas que surgiam durante a realização do procedimento, assim como
destacar as estruturas que mereciam mais atenção.
Cabe ressaltar que nesta etapa realizada pelo grupo experimental as imagens
adaptadas não precisariam ser impressas, visto que o objetivo desta fase foi avaliar
se o processo de adaptação das imagens no computador havia auxiliado no
aprendizado dos alunos.

8.2.2.3 Verificação do aprendizado dos alunos do grupo experimental

Após as várias execuções do procedimento de adaptação das imagens
histológicas, o nível com que essas imagens colaboraram para o aprendizado dos
alunos do grupo experimental foi mensurado a partir das notas que eles alcançaram
nas avaliações ministradas pelo professor da disciplina.
O intuito foi verificar se a realização do procedimento auxiliou os alunos a
memorizarem as estruturas, facilitando o diagnóstico das imagens durante a prova
prática.
 PARTE Il

8.2.3 Elaboração e aplicação dos questionários

Foram elaborados dois tipos de questionários, um para o aluno com deficiência
visual e outro para o grupo experimental. Ambos foram estruturados em três blocos:
o primeiro com o objetivo de caracterizar o sujeito; o segundo a fim de conhecer suas
opiniões a respeito da disciplina cursada; e o terceiro e último acerca da metodologia
executada.
Os questionários eram fechados, contendo perguntas cujas respostas foram
definidas por alternativas previamente estabelecidas e sem a possibilidade de
respostas adicionais.
Para compor as alternativas nos baseamos na escala de Likert, onde utilizamos
uma escala de graduação indicando graus de concordância ou discordância para cada
uma das questões enunciadas.
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8.2.3.1 Questionário para o aluno deficiente visual

Como o deficiente visual dependeria da utilização do leitor de tela DOSVOX para
realizar a leitura do questionário, o mesmo foi elaborado no WordPad em formato TXT,
visto que o software só lê alguns formatos específicos de arquivos.
O questionário designado ao deficiente visual foi idealizado com trinta questões,
sendo uma aberta, onde o deficiente pôde através da escrita, expor sugestões a
respeito de modificações na metodologia que lhe atendessem melhor. Após a
conclusão do questionário, o mesmo foi enviado para o e-mail do aluno cego, que
pôde respondê-lo com o auxílio do DOSVOX e enviá-lo novamente a autora.

8.2.3.2 Questionário para o grupo experimental

O questionário destinado ao grupo experimental foi elaborado através da
plataforma Google Docs, contendo vinte e seis questões, sendo uma questão aberta,
onde os alunos puderam expor sugestões e opiniões sobre a metodologia.
Após a elaboração do questionário na plataforma da Google, o link do mesmo
foi enviado aos alunos que puderam responder as questões online.
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9. RESULTADOS E DISCUSSÃO

9.1 Deficiente Visual

Dentre as disciplinas existentes no currículo educacional, a Biologia é uma das
que demandam a maior utilização de imagens como estratégia pedagógica. Estratégia
esta, que a caracteriza como uma das ciências mais excludentes quando se trata do
ensino de alunos com deficiência visual (ROCHA & SILVA, 2016).
Por consequência, com o intuito de auxiliar os alunos cegos durante o processo
de ensino-aprendizagem de Histologia apresentaremos os resultados obtidos.

9.1.1 Aplicação das imagens adaptadas para o aluno deficiente

O aluno anteriormente havia assistido a todas as aulas teóricas e já aprendera o
conteúdo ministrado, porém ainda não conseguia relacionar o conteúdo teórico com o
conteúdo das aulas práticas, visto que ainda não tinha tido acesso as imagens
histológicas.
Após a adaptação das lâminas, realizada pela autora, as mesmas foram
apresentadas ao aluno com deficiência visual.
Na figura 4 podemos observar o aluno realizando a leitura tátil de uma lâmina de
tecido adiposo unilocular. Nesta lâmina é possível observar estruturas arredondadas
que lembram bolhas.

Figura 4. Aluno deficiente visual fazendo a leitura tátil.
Fonte: Própria autora
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Estas “bolhas” que nada mais são que espaços vazios, são características desse
tipo de tecido. Isso ocorre, pois, o tecido adiposo é formado por adipócitos que contém
grande quantidade de gordura e no momento da confecção da lâmina histológica essa
gordura é completamente dissolvida restando apenas o citoplasma que delimita as
células e os espaços interiores vazios, o que nos permite observar os círculos.
Vale ressaltar que cada um desses espaços vazios era uma célula diferente que
devido à sua consistência pouco rígida se associava a célula vizinha com o objetivo
de ocupar menos espaço. Por isso, podemos observar várias “bolhas” uma ao lado da
outra (MOL, 2016).
O aluno deficiente visual obteve bastante êxito ao realizar a leitura desse tecido,
conseguindo relacionar muito bem o conteúdo teórico com o conteúdo da aula prática,
o que de acordo com Orlando et al. (2009, p. 2) ocorre graças a [...] esses modelos
que permitem que o estudante manipule o material [...] melhorando, assim, sua
compreensão sobre o conteúdo abordado [...]. Assim, ao manipular o objeto, o
deficiente visual vai formando sua imagem mental do mesmo.
É através da leitura tátil, ou seja, dessa experiência sensorial-perceptiva que
envolve a parte motora do indivíduo que o cérebro vai construindo novos circuitos
neurais que irão auxiliar na formação das novas imagens mentais que contribuirão
para a aprendizagem do sujeito (HWANG & KWON, 2009).

Figura 5. Lâmina histológica adaptada.
Fonte: Própria autora
Na figura 5 podemos notar o aluno analisando a lâmina histológica adaptada de
uma língua. A língua é um órgão muscular que possui, dentre outras, a função de
estímulos gustativos.
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Ela é formada pelo epitélio de revestimento estratificado pavimentoso que possui
várias camadas. Na figura 5, é possível destacar, dentre outras, as papilas filiformes
com um formato cônico e alongado na superfície da língua. São essas papilas que
dão a textura áspera à estrutura, o que facilita a captação dos alimentos (BRANCO &
MULER, 1995).
Quando o aluno cego faz a leitura das lâminas adaptadas utilizando o tato, ele
consegue com o auxílio do mesmo formar a imagem mental das estruturas que ele
está tateando. O tato compensa a ausência da visão, é como se o indivíduo cego
enxergasse através das mãos (CAMARGO, 2012a).
Para Kastrup (2008) quando o indivíduo não possui algum sentido sensorial,
como a visão por exemplo, os demais sentidos, como o tato, são potencializados.
Assim, novas redes cognitivas são formadas para que através da intensificação
desses sentidos o indivíduo alcance a capacidade de realizar atividades cotidianas,
como qualquer outro aluno, passando a ser mais autônomo.

Figura 6. Aluno deficiente visual fazendo a leitura tátil de uma lâmina
adaptada. Fonte: Própria autora
Na figura 6 podemos observar o aluno cego realizando a leitura tátil de uma
lâmina adaptada de cartilagem hialina. Esse tipo de cartilagem é o mais comumente
encontrado no organismo, apresentando fibrilas de colágeno tipo II. É essa cartilagem
que forma o primeiro esqueleto do embrião (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).
Na lâmina tateada pelo aluno (figura 6) é possível observar lacunas cheias de
matriz, onde os condrócitos (células que compõe a cartilagem) são abrigados,
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podemos observar também alguns grupos isógenos, que são lacunas que apresentam
mais de um condrócito.
Na adaptação dessa lâmina foram eliminadas várias estruturas que não se
desejava ensinar no momento, deixando apenas as estruturas alvo, no caso, os
condrócitos presentes na cartilagem hialina. Segundo Veraszto et al. (2014), é
demasiadamente importante adaptar conteúdos biológicos as necessidades dos
alunos com deficiência visual e essa adaptação precisa priorizar as estruturas
consideradas pelo professor como indispensáveis.
Para este mesmo autor, dentre os diversos desafios que o deficiente encontra
nas disciplinas ministradas em sala de aula, um dos maiores é no ensino de conceitos
científicos e fenômenos naturais. Isso se dá devido a grande quantidade de conceitos
que necessita de grande abstração para serem compreendidos.
Os conceitos supracitados são voltados para o ensino de alunos videntes,
pautados sobre recursos visuais que acabam tornando excludente o ensino de alunos
fora desse padrão (MASINI, 2002).
Para Rocha & Silva (2016) os conceitos que demandam mais abstração e
imaginação devido a sua não existência real, ou seja, conceitos que os alunos
precisam aprender, mas que não podem de fato, enxergar, como grande parte dos
conceitos biológicos. Para esses autores “[...] para aquilo que não se vê é ensinado
com aquilo que se vê” como imagens, vídeos, dentre outros recursos visuais (ROCHA
& SILVA, 2016, p. 600).
Camargo (2012) se sobrepõe a essa vertente que exclui o indivíduo por causa
da falta de visão, incitando o rompimento da mesma através da utilização de materiais
didáticos adaptados para compensar as limitações impostas pela ausência da
capacidade de enxergar, permitindo assim um processo de ensino-aprendizagem
mais inclusivo.

9.1.2 Verificação do aprendizado do aluno

No gráfico 1 é apresentado a relação das médias das duas vezes em que o aluno
deficiente visual cursou a disciplina de Histologia. Considerando que na primeira vez
ele não alcançou a média necessária e foi reprovado e na segunda vez ele obteve
aprovação.
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Gráfico 1. Relação de notas das duas vezes que o aluno deficiente visual
cursou a disciplina de Histologia.
Através do gráfico 1 é possível observar que houve aumento nas notas das
provas do aluno cego, podemos inferir que esse aumento se deu devido a
disponibilidade de lâminas adaptadas.
Na primeira vez que o aluno cursou a disciplina foram disponibilizados materiais
em biscuit para que ele pudesse acompanhar as aulas práticas. Esses materiais não
correspondiam exatamente as estruturas apresentadas durante as aulas, pois eram
confeccionados manualmente, o que permitia alteração em suas formas quando
comparadas as estruturas histológicas originais contidas nas lâminas.
Por consequência, o aluno demonstrava excessiva dificuldade em conseguir
relacionar o conteúdo que ele ouvia na sala de aula com o conteúdo que lhe era
apresentado nas aulas práticas através dos modelos em biscuit.
Nas figuras 7 e 8 podemos analisar as duas atas com os resultados da disciplina,
onde é possível observar a reprovação do aluno na primeira vez em que ele cursou,
com média 5,5, sendo que o conceito necessário para aprovação é 6, considerando a
média das avaliações teóricas e práticas (Figura 7), e também pode-se observar a ata
onde consta a aprovação do aluno na segunda vez em que cursou a disciplina de
Histologia, com média 6,8 (Figura 8).
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Figura 7. Ata de resultados da 1ª vez que o aluno cego cursou de Histologia no
curso de Zootecnia, sua média final foi 5,5 - Fonte: CCTA/UENF.

Figura 8. Ata de resultados da 2ª vez que o aluno cego cursou de Histologia no
curso de Zootecnia, sua média final foi 6,8 - Fonte: CCTA/UENF.
Devido ao aluno não dispor de materiais adaptados com a forma exata da
estrutura original, o mesmo não alcançou êxito na formação das imagens mentais,
assim, de acordo com Vaz et al. (2012) é fundamentalmente importante que se utilize
modelos didáticos adaptados a realidade dos alunos e as suas necessidades
sensoriais para que ocorra a apropriação de conceitos de forma correta.
A partir da imagem mental que o deficiente visual forma serão originados novos
conhecimentos, por exemplo, o indivíduo ouviu a explicação da matéria, logo após lhe
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foi apresentado o material tátil para que ele pudesse tatear, através disso ele foi capaz
de formar a imagem mental da estrutura que ele ouviu o professor explicar
anteriormente.
De acordo com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (1982), para
que ocorra a aprendizagem é necessária a existência de conhecimentos prévios, no
caso explicação da matéria pelo professor. Esses conhecimentos prévios irão interagir
com os conhecimentos relevantes a nova aprendizagem fornecidos pela manipulação
do material tátil, dando significado ao conhecimento prévio e originando a
aprendizagem.
Esses conhecimentos relevantes a nova aprendizagem foram denominados por
Ausubel como subsunçores e eles podem ser, por exemplo, símbolos, conceitos,
modelos mentais, imagens, dentre outros. São esses subsunçores que conferem
significado ao novo conhecimento e oportunizam a aprendizagem (MOREIRA, 2011).
Para melhor exemplificar, o aluno ouviu a explicação (conhecimento prévio), logo
após tateou as imagens adaptadas (novo conhecimento). Sendo assim, as imagens
atuaram fornecendo significado ao conhecimento que foi ouvido anteriormente na sala
de aula, mas que ainda não tinha sido “visto” pelo aluno cego. Para os autores Gibin
& Ferreira (2013) a imagem é considerada como a complementação de um texto,
áudio ou qualquer outro tipo de linguagem.
Segundo este mesmo autor, para que haja uma aprendizagem significativa
existem duas condições necessárias “[...] 1) o material de aprendizagem deve ser
potencialmente significativo e 2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para
aprender” (MOREIRA, 2011, p. 24).
Essa predisposição se torna muito mais acentuada quando recursos didáticos
subjacentes são utilizados, visto que estes atuam como elementos motivacionais,
fazendo com que um conceito que antes era somente imaginativo passe a ser real
(VIANA, 1990; CERQUEIRA & FERREIRA, 2000).
Dessa forma, o uso de materiais didáticos adaptados que auxiliam na formação
da imagem mental torna-se estritamente importante na construção da aprendizagem
significativa por parte dos deficientes visuais.
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9.2 Grupo Experimental

9.2.1 Metodologia realizada com grupo experimental

9.2.1.1 Processamento das imagens

Ainda utilizando a metodologia de adaptação de imagens para deficientes visuais
desenvolvida por Sant’Anna et al. (2016), nos propomos nesta etapa a utilizar a
mesma metodologia, porém agora aplicada ao ensino de alunos videntes. Em que os
próprios alunos irão utilizar o processo metodológico para editar as imagens
observadas por eles ao microscópio.
Na figura 9 podemos verificar os alunos do grupo, denominado como
experimental, na sala de informática realizando a adaptação das lâminas histológicas
que foram observadas durante a aula prática.

Figura 9. Alunos do grupo experimental executando a metodologia na
sala de informática do CBB/UENF - Fonte: Própria Autora.
Como já dito, um dos diferenciais da metodologia proposta por Sant’Anna et al.
(2016) é a possibilidade de adaptar imagens através da utilização de programas
simples e que a maioria da população tem acesso e sabe manipular, sem a
necessidade de conhecimentos profundos de informática, como por exemplo,
Microsoft Word e Paint.
Nesses programas a manipulação das imagens consiste em realizar edições de
cor, saturação, contraste, brilho, dentre outras características que a imagem requerer.
58

Essas matrizes foram alteradas com o objetivo de eliminar todos os tons de cinza para
posterior impressão em alto relevo. Porém, nessa fase da pesquisa não foi necessário
imprimir as imagens, apenas verificar se a manipulação das mesmas proporcionou
algum ganho em relação ao aprendizado dos alunos do grupo experimental.
Na figura 10 é possível observar os alunos editando as imagens microscópicas
no software Paint. Nesse programa é possível apagar todas as informações
desnecessárias da imagem, deixando apenas as estruturas que são de interesse
aprender.
Durante as inúmeras ações de apagar e/ou recortar tal estrutura e alterar suas
matrizes de coloração a fim de adequar a imagem, os alunos interagem com a lâmina
e isso vai fazendo com que eles gravem com mais facilidade as características visuais
de cada uma. Dessa forma, espera-se que eles venham lembrar mais rápida e
facilmente das estruturas assim que olharem a lâmina ao microscópio.

Figura 10. Alunos do grupo experimental realizando a adaptação das
lâminas histológica - Fonte: Própria Autora.
Costa (2005) nos diz que as imagens possuem um caráter intuitivo maior do
que os demais tipos de linguagem. Isso faz com que o uso das imagens seja mais
vantajoso no processo de ensino, pois essa característica intuitiva facilita a
aprendizagem dos alunos.
Este mesmo autor considera que é mais natural para o intelecto humano se
relacionar com imagens “nosso cérebro foi desenvolvido para processar as
informações visuais organizando-as em modelos que reconstroem internamente a
realidade, dando-lhes sentido. Por isso, ver é conhecer” (COSTA, 2005, p. 32).
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Figura 11. Aluno do grupo experimental realizando a adaptação da
lâmina no Word - Fonte: Própria Autora
Quando as figuras vem acompanhando um texto em um livro didático com o
intuito de confirmar as informações contidas nele, o efeito produzido na aprendizagem
é muito maior do que quando as imagens estão presentes apenas para embelezar o
texto ou não estão presentes (GIBIN & FERREIRA, 2013). Isso reforça os precedentes
desta pesquisa, visto que após os alunos terem tido acesso a todo o conteúdo teórico,
a interação com as imagens totalmente relacionadas ao escutado em aula vem
substanciar a aprendizagem.
Porém, para que as imagens atuem positivamente como recursos didáticos é
preciso que elas tenham completa relação com o que foi escrito, lido ou ouvido. A
utilização desse recurso de forma correta, além de facilitar a compreensão dos
conteúdos, também colabora para a memorização dos alunos devido ao seu caráter
mais atraente que as palavras (GIBIN & FERREIRA, 2013).
Nas imagens a seguir podemos observar algumas lâminas histológicas antes e
após a adaptação realizada pelos alunos do grupo experimental.
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Figura 12. Lâmina histológica de Tecido Adiposo Unilocular antes e
depois da adaptação - Fonte: Grupo experimental.
Na figura 12 podemos observar no primeiro quadro a lâmina histológica original
vista através de microscópio óptico. Essa foto foi feita pelos alunos do grupo
experimental durante a aula prática com o auxílio de smartphones.
Na figura 13 podemos observar a imagem histológica do tecido adiposo
unilocular, como já dito em outro momento, esse tipo de tecido é muito comum no
corpo humano e essas diversas “bolhas” presentes na imagem foram formadas
durante a preparação da lâmina.
No segundo quadro podemos observar a mesma imagem após a adaptação feita
pelos alunos, porém a imagem está com mais aumento, estando em evidência apenas
as lacunas ou bolhas, que são as estruturas que interessam nesse tecido. Observe
que a imagem foi editada ficando somente nas cores preto e branco e alguns tons de
cinza ao redor das lacunas foram apagados utilizando a ferramenta de borracha no
programa Paint.

61

Figura 13. Lâmina histológica antes e depois da adaptação realizada pelo
grupo experimental - Fonte: Grupo experimental.
Na figura 13 é possível observar a similaridade na edição em relação a figura 12.
A figura 13 é uma lâmina histológica de um tecido conjuntivo propriamente dito denso
modelado. Este tipo de tecido oferece resistência e proteção aos tecidos do organismo
humano. É composto por fibras de colágeno alinhadas umas as outras formando uma
estrutura totalmente enfileirada, por isso o nome “modelado”. Podemos observar que
todos os tons de cinza foram apagados da imagem, ficando apenas a estrutura que
interessa aos alunos memorizarem.
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Figura 14. Lâmina histológica de Sangue antes e depois da adaptação
realizada pelo grupo experimental - Fonte: Grupo experimental
A figura 14 mostra um esfregaço sanguíneo, onde uma gota de sangue foi
espalhada sobre uma lâmina permitindo a visualização das células que compõem o
tecido sanguíneo, como por exemplo, as hemácias, leucócitos, plaquetas, dentre
outras.
Na imagem do primeiro quadro podemos ver o esfregaço com as células coradas
e um aglutinado de plaquetas à esquerda. Já na segunda imagem do quadro podemos
observar a mesma imagem adaptada, porém com maior aumento, podemos destacar
nesta figura o aglutinado de plaquetas e algumas células afastadas uma das outras.
Essa separação se deve ao fato de que o tato humano possui um limite de
resolução, ou seja, assim como o microscópio o tato pode identificar dois pontos como
sendo pontos separados desde que estejam a uma distância de 2,5mm um do outro
(CERQUEIRA, 2009). Dessa forma, quando o deficiente visual for realizar a leitura
tátil, ele não terá dificuldades em analisar as lâminas.
Somente para ressaltar, essa exigência de deixar apenas as estruturas
desejadas em preto e branco proposta na metodologia de Sant’Anna et al. (2016) se
deve as características que a impressora térmica requer no momento da impressão e
as necessidades do deficiente visual para ler as imagens. Mesmo que nesta fase do
projeto não seja necessário imprimir as imagens adaptadas, os passos de adaptação
foram realizados analogamente ao que foi proposto pela metodologia.
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9.2.1.2 Verificação do aprendizado dos alunos do grupo experimental
Para investigar se a aplicação da metodologia proposta por Sant’Anna et al.
(2016) contribuiu para o aprendizado dos alunos do grupo experimental, foi efetuada
a apuração das notas das provas realizadas pelos alunos do grupo controle e do grupo
experimental. As médias das provas 1 e 2 foram inferidas e os resultados estão
representados no gráfico 2.
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Gráfico 2. Média das notas do grupo controle e grupo experimental.
A partir do gráfico apresentado (Gráfico 2) podemos comparar as notas e
observar que houve diferença entre as médias dos dois grupos. O grupo controle que
realizou a disciplina contando somente com os recursos usuais, aula teórica e prática,
alcançou média inferior a alcançada pelo grupo experimental, que cursou a disciplina
com o auxílio da metodologia de adaptação de imagens além das aulas teóricas e
práticas.
Os alunos demonstram grande dificuldade em estabelecer relações corretas
entre o mundo macroscópico e microscópico, isso se dá devido as dificuldades
apresentadas ao lidarem com situações abstratas (GILLESPIE, 1997). Nesse ponto,
a interação manual e visual durante a adaptação das figuras atuam ajudando os
alunos a memorizarem as estruturas através da manipulação das mesmas.
Essa interação entre os alunos, professor, conteúdo e recursos didáticos faz com
que o aluno participe como um agente ativo no seu processo de ensino-aprendizagem
e assim alcance uma aprendizagem significativa (OBLINGER, 1993).
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As ilustrações se caracterizam como importantes durante o processo de ensino,
visto que estas permitem que os alunos assimilem o conteúdo de forma rápida, fácil e
prazerosa (COSTA, 2005).
Para Moreira (2007) é preciso buscar alternativas metodológicas que subsidiem
o ensino de conteúdos abstratos, objetivando melhorar a relação entre o ensino e a
aprendizagem dos alunos em sala de aula. Assim, a união de conceitos microscópicos
e informática, como sugere a metodologia, vêm para viabilizar ainda mais a relação
ensino-aprendizagem.

9.3 Questionários

9.3.1 Questionário para o aluno deficiente visual

As respostas obtidas por meio da aplicação do questionário ao aluno com
deficiência visual foram computadas, descritas em tabelas e separadas em três
blocos.
PERGUNTA

RESPOSTA

1. Sexo?

Masculino

2. Idade?

23

3. Você realizou o Ensino Médio em qual tipo de escola?
4. Você fez curso pré-vestibular?
5. Qual curso você faz?
6. Em qual período você está atualmente?
7. Qual é a sua previsão de formatura?

Pública
Não
Zootecnia
5º
2018

Figura 15. Respostas do questionário do deficiente visual (Bloco 1).
Fonte: Própria autora
Na figura 15 é possível verificar as respostas referentes as perguntas do primeiro
bloco, que possui o objetivo de delinear o perfil do aluno deficiente. Neste bloco
podemos observar que o aluno encontra-se dentro da faixa etária média de alunos
que ingressam na universidade, já que segundo a síntese de Estudos Sociais
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realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 58,5% dos estudantes que
entram nas universidades brasileiras tem entre 18 e 24 anos de idade (IBGE, 2015).
Matriculado no curso de Zootecnia, o qual funciona em tempo integral na UENF,
com duração total de 5 anos e segundo a última avaliação realizada pelo Ministério
da Educação, o curso alcançou o conceito 4, sendo este considerado como bom
(UENF, 2017).
Mediante as respostas é possível constatar também que o aluno provém de
escola da rede pública, o que de acordo com uma pesquisa realizada por Alvarenga
et al. (2012), ainda são minoria dentro das universidades.
8. Antes da graduação você já havia estudado algum conteúdo
de histologia?

Não

9. Na graduação, é a primeira vez que você cursa esta
disciplina?

Não

10. Caso já tenha cursado a disciplina, onde você encontrou
mais dificuldade?

Conteúdo prático
 Identificação

11. Qual foi a principal dificuldade encontrada ao decorrer da
disciplina?

das

estruturas
histológicas;
 Relacionar

conteúdo teórico e
prático
12. Como você classificaria a disciplina histologia?

Regular

13. Como você classificaria o conteúdo das aulas teóricas?

Regular

14. Como você classificaria o conteúdo das aulas práticas?

Difícil

15. Você acha importante a realização de aulas práticas de
Histologia?

Muito importante

16. Você acha importante que a realização das aulas práticas
sejam realizadas após as aulas teóricas?

Muito importante

Figura 16. Respostas do questionário do deficiente visual (Bloco 2)
Fonte: Própria autora
Já na figura 16 pode-se notar que as perguntas contidas no questionário
possuíam o intuito de conhecer o ponto de vista do aluno em relação à disciplina de
Histologia.
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As respostas nos permitem observar que o aluno cego não possuía nenhum
conhecimento prévio sobre assuntos relacionados a Histologia, que pudessem ter sido
adquiridos no ensino médio ou em outro nível de ensino, levando em conta que o
aluno não realizou curso pré-vestibular. Assim, é possível inferir que todo o conteúdo
histológico que o deficiente teve acesso foi através da disciplina cursada na
universidade.
De acordo com o questionário foi possível verificar que o deficiente considerou
a disciplina no geral com um nível de dificuldade regular, separando as aulas teóricas
e práticas com nível regular e difícil, respectivamente.
Durante a realização da disciplina foi possível mencionar dificuldades
encontradas

pelo

aluno,

como

a

ausência

de

materiais

adaptados

que

exemplificassem o conteúdo de forma real e a falta de conhecimento prévio acerca do
assunto, essas dificuldades nos direcionam aos agentes que contribuíram para a
reprovação na primeira vez em que cursou Histologia.
De acordo com as respostas é plausível observar que o aluno encontrou mais
dificuldade no conteúdo das aulas práticas, pois quando questionado sobre “Qual foi
a principal dificuldade encontrada ao decorrer da disciplina?”, o aluno respondeu que
foi a “Identificação das estruturas histológicas e relacionar conteúdo teórico e prático”.
As respostas não surpreenderam, visto que se trata de uma parte da disciplina que
requer constantes observações visuais.
A experiência visual é indispensável para a compreensão dos conteúdos
histológicos, este fato acaba tornando excludente o ensino de quem não dispõe dessa
ferramenta sensorial. Na Biologia, as imagens possuem a finalidade de explicar
aspectos e fenômenos que acontecem no ambiente que está a nossa volta e também
dentro dos organismos vivos, sendo muitos desses aspectos microscópicos. Dessa
forma, as imagens atuam permitindo que o aluno tome conhecimento desses
acontecimentos (MACHADO, MACHADO & LOMBARDI, 2016).
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17. Qual nível de dificuldade você encontrou para identificar as
estruturas contidas nas lâminas histológicas adaptadas?

Fácil

18. O monitor te auxiliou no processo de identificação das
estruturas nas lâminas adaptadas?

Auxiliou muito

19. Em sua opinião, os monitores estão preparados para
ensinar a parte prática para alunos com deficiência visual?

Regular

20. As lâminas adaptadas permitiram a identificação das
estruturas microscópicas?

Permitiram
muito

21. Você teve dificuldade em relacionar o conteúdo teórico com
as lâminas adaptadas?

Regular

22. As lâminas adaptadas contribuíram
entendimento do conteúdo no geral?

para

o

seu

23. A imagem mental que você criou durante as aulas teóricas
corresponderam as imagens que você recebeu nas aulas
práticas?

Contribuíram
muito
Corresponderam
muito

24. Caso você não tivesse tido contato com as lâminas
adaptadas, você teria conseguido formar imagens mentais das
estruturas com base apenas no conteúdo teórico?

Não conseguiria

25. Em sua opinião, foi devido a utilização das lâminas
adaptadas que você obteve aprovação na disciplina?

Sim

26. Como você classificaria as lâminas adaptadas utilizadas
durante a disciplina?
27. Em sua opinião, as lâminas adaptadas deveriam ser
utilizadas com alunos deficientes visuais na disciplina
histologia?

Muito boa

Sim

28. Você recomendaria as lâminas adaptadas para deficientes
visuais estudarem Histologia?

Sim

29. Você recomendaria alguma modificação que pudesse
melhorar a metodologia de adaptação de imagens e/ou sua
aplicação?

Sim

30. Se a resposta anterior for sim, qual modificação você
recomendaria?

Diferença de textura

Figura 17. Respostas do questionário do deficiente visual (Bloco 3)
Fonte: Própria autora
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O terceiro bloco do questionário (figura 17) foi elaborado com o propósito de
conhecer a opinião do aluno deficiente visual em relação a metodologia de adaptação
de imagens. Através das respostas obtidas podemos compreender que as lâminas
adaptadas ajudaram o aluno a entender os conteúdos da disciplina e a fazer a relação
entre o conteúdo prático e teórico.
Para Junior & Souza (2009) um dos grandes problemas que os alunos
apresentam durante o processo de ensino-aprendizagem de Ciências, é realizar a
articulação entre os conteúdos teóricos e os conteúdos práticos. Por isso a agregação
de materiais didáticos auxiliares durante a aprendizagem é tão importante.
Em resposta à pergunta: “A imagem mental que você criou durante as aulas
teóricas corresponderam as imagens que você recebeu nas aulas práticas?”, o aluno
respondeu que as imagens mentais “corresponderam muito” isso nos permite
constatar que as imagens adaptadas condizem com as imagens reais apresentadas
durante as aulas de histologia. Essa imagem mental, segundo Bispo (2000) é a
imitação interna que o sujeito forma a respeito da estrutura tateada.
O fornecimento dessas lâminas adaptadas para que o aluno construa um modelo
mental contribuirá para que ele melhore a sua interpretação dos conteúdos, assim
como o seu raciocínio espacial e esses fatores são demasiadamente importantes na
construção do aprendizado (PERTENCE, SANTOS & JARDIM, 2001).
Para Orlando et al. (2009) os recursos adaptados traduzem-se como uma forma
mais prazerosa para o aluno aprender, permitindo que ele faça associações mais
facilmente. O autor também ressalta que os materiais devem ser elaborados de forma
simples e sem elementos errados ou confusos em relação ao tema que se deseja
estudar.
Quando perguntamos ao aluno: “Em sua opinião, foi devido a utilização das
lâminas adaptadas que você obteve aprovação na disciplina?”, o aluno respondeu que
“sim”. O apoio desse material fez com que as aulas rompessem o modelo de ensino
tradicional de cegos, que é totalmente oralizado e que repercute no abandono desses
alunos que são incapazes de enxergar e que estão matriculados em disciplinas que
utilizam quase que totalmente os recursos visuais (CHAVES & NOGUEIRA, 2011).
Quando perguntado se “Você recomendaria alguma modificação que pudesse
melhorar a metodologia de adaptação de imagens e/ou sua aplicação?”, o aluno
respondeu que “sim” e sugeriu que houvesse “Diferença de textura”. Porém segundo
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observações pessoais realizadas pela autora durante esta pesquisa, as texturas
produzidas durante a impressão térmica para a formação do alto relevo são oriundas
da tinta rica em carbono projetada no momento da primeira impressão em impressora
comum. Dessa forma, não há como excluir, incluir ou modificar as texturas, sendo
possível apenas alterar e ampliar as formas e estruturas.
Essa sugestão feita pelo aluno cego nos faz indagar o que Sant’Anna et al.
(2016, p. 84) dizem acerca da metodologia por eles desenvolvida, onde os autores
relatam que “a textura não se revelou fundamental para o reconhecimento das
estruturas adaptadas; ao contrário, a definição morfológica é que se mostrou essencial
para a formação da imagem mental dos deficientes visuais.”

9.3.2 Questionário para o grupo experimental

Os questionários aplicados ao grupo experimental foram elaborados em três
blocos, assim como o questionário direcionado ao aluno deficiente visual. A divisão
em blocos possuía a finalidade de identificar e traçar mais claramente os perfis dos
alunos, suas opiniões acerca da disciplina histologia e suas opiniões sobre a
metodologia em si e sua utilização.
Nesse primeiro momento o objetivo era conhecer o perfil dos alunos que
compunham o grupo experimental. No gráfico 3, podemos traçar o perfil dos alunos
que compuseram o grupo experimental quanto ao sexo.
Podemos observar que a maioria da turma (66,7%) era composta por mulheres
e a minoria, apenas 33,3%, por homens. Os resultados dessa questão corroboram
com a pesquisa realizada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2016, onde diz que
as mulheres são a grande maioria nas escolas e universidades (BRASIL, 2016).
Esse aumento da presença do sexo feminino dentro da universidade é
decorrente das mudanças que vem ocorrendo no cenário educacional brasileiro, que
tem buscado constantemente a expansão do acesso ao Ensino Superior (BRASIL,
2015).
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Gráfico 3. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto ao
Sexo” – Fonte: Google Forms.
O gráfico 4 nos remete a idade dos alunos que compõem o grupo experimental.
A partir dele podemos observar que se tata de uma turma quase que homogênea,
visto que as idades não variam muito e a maior parte encontra-se na faixa dos 22 anos
de idade (66,7%), seguida pelas idades de 21 e 23 anos que ocupam o mesmo
percentual de alunos (16,7%).
A média de faixa etária encontrada nesta pesquisa encontra-se diretamente
ligada a pesquisa realizada pelo IBGE em 2015, que aponta 58,5% dos estudantes
universitários brasileiros pertencendo a faixa etária de 18 a 24 anos de idade, como
já mencionado anteriormente na discussão dos dados obtidos no questionário do
aluno deficiente (IBGE, 2015).

Gráfico 4. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto a
Idade” – Fonte: Google Forms.
O gráfico 5 tem o objetivo de verificar em qual tipo de escola os alunos realizaram
o ensino médio, se em escolas da rede pública ou em escolas da rede privada.
Baseando-nos no gráfico abaixo podemos observar que 66,7% dos alunos são
provenientes de escolas da rede particular de ensino e apenas 33,3% da rede pública.
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Esses dados reforçam a pesquisa realizada pela Universidade de Campinas, que
aponta os estudantes oriundos da rede particular como sendo a maioria dentro das
universidades públicas. Isso nos leva a crer que os alunos que cursam o ensino médio
(EM) na rede particular, ou seja, que pagam para cursar o EM, ingressam na
universidade gratuita e os alunos que cursam todo o EM nas escolas da rede pública
acabam não alcançando vaga na universidade gratuita, tendo que pagar para cursar
a graduação em faculdades particulares, pois não encontram chances de competir
com alunos que vêm da rede particular (ALISSON, 2014).
Este mesmo estudo nos leva a discussões acerca da política de cotas
implementada no Brasil, o que ficará para outro momento, pois não compõe os
objetivos desta pesquisa.

Gráfico 5. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto ao
tipo de escola em que cursou o EM” – Fonte: Google Forms.
O gráfico 6 é referente a quantidade de alunos que realizaram curso prévestibular antes de ingressar na universidade. A partir das respostas obtidas é
oportuno mensurar que metade da turma (50%) participou de cursos preparatórios e
a outra metade (50%) não participou, ingressando diretamente na universidade após
conclusão do ensino médio.

Gráfico 6. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto ao
curso pré-vestibular” – Fonte: Google Forms.
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Quando questionados sobre qual período os alunos do grupo experimental se
encontravam, foi possível perceber que a turma era composta por alunos oriundos de
outros períodos, que não o 4º, onde de acordo com a matriz curricular do curso é o
normal para se cursar a disciplina histologia, que na graduação em Ciências
Biológicas é denominada Biologia tecidual, porém é constituída pelos mesmos
conteúdos, variando somente a nomenclatura (UENF, 2010).
Com base no oferecimento da disciplina regularmente no 4º período, podemos
analisar no gráfico 7 que somente 16,7% dos alunos da turma se encontram na fase
certa de cursar histologia, seguido por 33,3% que alegaram estar matriculados no 8º
e a grande maioria, correspondendo a 50% dos alunos estavam matriculados no 6º
período do curso de Ciências Biológicas.
Esses dados nos permitem conjecturar neste momento que ou a disciplina é
considerada difícil para os alunos videntes e por isso possui um alto índice de
reprovação ou os alunos que não se encontram no período regular adiantaram ou
atrasaram a eleição da disciplina por algum motivo pessoal ou qualquer outro que não
entra nesta discussão.

Gráfico 7. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto ao
período” Fonte: Google Forms.
Ao gráfico 8 foi conferida a questão a respeito da previsão de formatura dos
alunos que estavam cursando histologia. A partir dele podemos verificar que 50% da
turma pretendem se formar no ano de 2018, 33,3% no ano presente e 16,7% só
possuía a pretensão de se formar em 2019.
Com base nas greves e alterações dos calendários da universidade, não foi
possível mensurar a quantidade de alunos que se encontram em tempo regular de
conclusão e os alunos que se encontram irregulares.
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Gráfico 8. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
formatura” – Fonte: Google Forms.
No segundo bloco de questões, iniciado no gráfico 9, o objetivo foi conhecer a
opinião dos alunos em relação a disciplina em si. Quando questionados se era a
primeira vez que eles estavam cursando a disciplina, 50% da turma responderam que
sim e 50% responderam que não (gráfico 9). Essa questão nos leva a recorrer ao
gráfico 7, onde foi questionado sobre o período em que os alunos se encontravam e
onde a maioria estava em período irregular.
Com base nesses 50% que não estavam cursando a disciplina pela primeira vez,
ou seja, que já foram reprovados podemos constatar que não se trata de uma
disciplina fácil, visto a quantidade de repetentes. Assim, podemos afirmar o que foi
conjecturado no gráfico 7 ao dizer que a disciplina biologia tecidual, vulgo, histologia
possui uma alta taxa de reprovação.

Gráfico 9. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
disciplina” – Fonte: Google Forms.
A questão que representa o gráfico 10 foi direcionada para os alunos que já
cursaram a disciplina, ou seja, apenas metade da turma, como demonstrado no
gráfico anterior.
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Quando questionados sobre em qual parte da disciplina os alunos encontraram
mais dificuldade, se na parte prática ou na parte teórica, 66,7% dos alunos do grupo
experimental responderam que acharam mais difícil os conteúdos teóricos, já em
relação ao conteúdo prático apenas 33,3% disseram ter encontrado dificuldade.
Em contrapartida, no questionário aplicado ao aluno deficiente visual, o mesmo
respondeu que encontrou mais dificuldade no conteúdo das aulas práticas (Tabela 2,
questão 10). Isso se deve a grande quantidade de imagens que são utilizadas na
disciplina, o que segundo Timm (2005) a constituem como uma ciência com conceitos
basicamente visuais, o que dificulta a entendimento do aluno cego, mas facilita o do
aluno vidente.
Um estudo realizado por Pylyshyn (2007) contribui para os resultados obtidos
nesse gráfico relatando que os recursos visuais auxiliam em cerca de 70% do
processo de construção de conceitos. Diz ainda que o ato de visualizar uma imagem
permite a sintetização do conteúdo estudado, facilitando assim o ensino
aprendizagem do aluno.

Gráfico 10. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
dificuldade durante a disciplina” – Fonte: Google Forms.
O gráfico 11 nos retrata uma pergunta referente às “principais dificuldades
encontradas ao decorrer da disciplina histologia”. Nesta pergunta estão contidas 4
opções de respostas, que são as seguintes: A) Identificação das estruturas ao
microscópio; B) Tempo de realização da prova prática; C) Entendimento do conteúdo
teórico; D) Relacionar conteúdo teórico e prático.
No gráfico a seguir podemos analisar que 80% dos alunos disseram ter
encontrado mais dificuldade no tempo de realização da prova prática (alternativa B),
seguido pela alternativa A, que nos reporta a dificuldade de identificar as estruturas
ao microscópio, alcançando 40% das opiniões.
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Observamos também que nenhum aluno encontrou dificuldade para entender o
conteúdo teórico, mesmo achando este mais difícil em relação ao prático, como
podemos observar no gráfico 8 anteriormente apresentado e também nenhum aluno
disse ter tido dificuldade em relacionar o conteúdo teórico e prático.
Em exposição a alternativa A que se refere ao tempo de realização da prova
prática que foi onde os alunos encontraram mais dificuldade. É importante destacar
que a prova prática tem o seu tempo de realização cronometrado, onde os alunos
dispõem apenas de 1 minuto para analisar a lâmina ao microscópio e responder as
questões acerca de suas características, sendo esta uma forma padrão de realização
das provas de histologia na UENF, já há vários anos.

Gráfico 11. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto a
principal dificuldade encontrada” – Fonte: Google Forms.
Quando questionados sobre como classificariam a disciplina em relação ao nível
de dificuldade, o gráfico 12 demonstra que 83,3% dos alunos participantes da
pesquisa classificaram como regular e 16,7% disseram que a disciplina é muito fácil.

Gráfico 12. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
classificação da disciplina” – Fonte: Google Forms.
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O gráfico 13 nos traz a questão de como os alunos classificariam o conteúdo das
aulas teóricas. A partir disso podemos visualizar que 50% dos alunos classificaram os
conteúdos com um nível de dificuldade regular, 33,3% classificaram como sendo de
nível fácil e 16,7% classificou a parte teórica de histologia como sendo muito fácil.
Para Ferreira (2001) as aulas teóricas são necessárias, pois, fornecem as bases
para que o aluno compreenda o conteúdo que será visto a seguir, além de permitirem
a comparação entre o que está contido nos livros e a experiência de visualização.

Gráfico 13. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto às
aulas teóricas” – Fonte: Google Forms.
Já o gráfico 14 nos remete a questão da classificação da disciplina quanto ao
nível de dificuldade das aulas práticas, assim é possível observar a partir do gráfico
que parte dos alunos alcançou a mesma porcentagem, mas em opiniões diferentes,
33,3% disseram que a parte prática é difícil e 33,3% opinaram dizendo que a parte
prática tem nível de dificuldade regular. Enquanto 16,7% disse achar fácil e a mesma
porcentagem disse achar muito difícil. Pela opinião da maioria, podemos classificar as
aulas práticas como difíceis ou regulares.

Gráfico 14. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto
às aulas práticas” – Fonte: Google Forms.
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A questão representada através do gráfico 15 é referente a pergunta sobre qual
o nível de dificuldade que os alunos encontraram para identificar as estruturas
contidas nas lâminas histológicas.
Podemos perceber que 50% dos estudantes consideraram como difícil ter que
identificar as estruturas ao microscópio, seguidos por 33,3% que consideraram regular
e 16,7% consideraram como sendo muito difícil identificar as estruturas contidas nas
lâminas histológicas.
Esta questão está diretamente ligada a questão representada pelo gráfico
anterior (gráfico 14), onde as aulas práticas são classificadas como difíceis ou
regulares, visto que toda a parte prática se caracteriza pela identificação das
estruturas histológicas ao microscópio.

Gráfico 15. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
identificação das estruturas” – Fonte: Google Forms.
No gráfico 16 que será apresentado a seguir, foi questionado se os alunos
consideravam importante a realização das aulas práticas e a partir desta questão
podemos observar que 50% da turma considerou a parte prática como sendo muito
importante durante o aprendizado de histologia e os outros 50% dos alunos
consideraram como importante.
De acordo com Ferreira (2001) as aulas práticas permitem que os alunos
observem a estrutura que eles estão estudando e isso permite o seu maior
entendimento a respeito do tema apresentado, visto que a aula prática permite a
manipulação do objeto de estudo fazendo com que o discente construa os conceitos
corretamente e não só através da imaginação.
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Gráfico 16. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
importância das aulas práticas” – Fonte: Google Forms.
Em resposta a pergunta apresentada no gráfico 17, onde é questionado se o
estudante acha importante que a realização das aulas práticas sejam após as aulas
teóricas, 66,7% dos alunos disseram que é importante que as práticas sejam depois
das aulas teóricas, 16,7% disseram que é pouco importante, ou seja, que não faz
muita diferença se a realização for antes ou depois, seguido pela mesma porcentagem
(16,7%) que compartilha deste mesmo pensamento, onde não faz diferença a ordem
em que as aulas aconteçam.
Na concepção de André (2002) as aulas práticas permitem criar e recriar o
conhecimento, assim como fornecer significado ao que já foi conhecido. Isso nos leva
a crer que a realização das aulas teóricas antes das aulas práticas permite que o aluno
dê significado a tudo o que foi ouvido anteriormente.

Gráfico 17. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto ao
momento de realização das práticas” – Fonte: Google Forms.
O próximo gráfico a ser apresentado (gráfico 18) demonstra as respostas dos
alunos à pergunta “Você teve dificuldade em manusear o microscópio?”. Através das
respostas obtidas podemos perceber que 66,7% dos alunos não tiveram dificuldade
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em manusear o equipamento, enquanto 33,3% encontraram pouca dificuldade e
nenhum aluno respondeu ter tido muita dificuldade.
De acordo com um trabalho publicado por Coradini & Sangalli (2014) o uso de
microscópio atua como um estimulador do aprendizado dos alunos, tornando mais
fácil a compreensão do conteúdo, visto que permite a observação categórica das
células que antes eram representadas apenas nas ilustrações dos livros didáticos.
Para Silva et al. (2016) durante a utilização dos microscópios nas aulas práticas
os alunos têm a liberdade de atuarem como agentes criadores de seu próprio
conhecimento, podendo manipular o equipamento e manusear as lâminas da forma
que lhes forem mais convenientes no momento da interpretação das estruturas. Isto
lhe confere autonomia e consolidação do conteúdo.

Gráfico 18. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto
ao manuseio do microscópio” – Fonte: Google Forms.
O gráfico 19 apresentado abaixo relaciona-se a questão acerca do nível de
dificuldade que o aluno encontrou para identificar as estruturas histológicas ao
microscópio. As respostas alcançadas nos permitem quantificar que 66,7% dos alunos
do grupo experimental encontraram pouca dificuldade no momento da identificação,
33,3% responderam ter encontrado muita dificuldade em identificar e nenhum aluno
questionado respondeu não ter tido dificuldade ou não ter conseguido identificar as
estruturas contidas nas lâminas histológicas.
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Gráfico 19. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
identificação das estruturas” – Fonte: Google Forms.
A partir do gráfico 20 se inicia o terceiro bloco do questionário voltado para os
alunos do grupo experimental. Este bloco tem por finalidade identificar e entender as
opiniões dos alunos a respeito da metodologia de adaptação de imagens aplicada a
este estudo.
A primeira pergunta que compõe este bloco do questionário é sobre o nível de
dificuldade encontrado para realizar o processo de adaptação das imagens
histológicas. Baseando-nos nas respostas obtidas podemos verificar que 66,7% dos
alunos questionados não tiveram dificuldade para adaptar, seguido de 33,3% que
responderam ter encontrado pouca dificuldade no processo de adaptação das
imagens.
Este alto percentual de alunos que responderam não ter encontrado dificuldade
para adaptar as lâminas histológicas nos permitem postular que a metodologia em
questão se trata de um procedimento de fácil realização e que não demanda altos
níveis de conhecimento de informática, o que permite que qualquer indivíduo possa
realizá-la, desde que tenha acesso e noção de como manusear os programas
sugeridos por Sant’Anna et al. (2016).
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Gráfico 20. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto ao
processo de adaptação” – Fonte: Google Forms.
Quando questionados se a metodologia de adaptação de imagens facilitou a
identificação das estruturas microscópicas, 66,7% dos alunos responderam que
“facilitou”, enquanto 16,7% responderam que “facilitou muito” e novamente 16,7%
responderam que foi “regular”. Como o gráfico 21 nos permite observar, nenhum aluno
respondeu que “facilitou pouco” ou que “não facilitou”.

Gráfico 21. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
metodologia” – Fonte: Google Forms.
A pergunta a seguir foi “Como você classificaria metodologia de adaptação de
imagens utilizada durante a disciplina?”. Em resposta 50% dos alunos classificaram
como sendo uma metodologia “Boa”, 33,3% responderam que é “Muito boa” e 16,7%
responderam que se trata de um método “Regular”. De acordo com a classificação da
maioria podemos classificar a presente metodologia entre “Boa” ou “Muito boa”
(gráfico 22).
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Gráfico 22. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
classificação da metodologia” – Fonte: Google Forms.
Quando indagados se o processo de adaptação os havia ajudado a gravar as
estruturas histológicas com mais facilidade, 50% dos alunos responderam que
“ajudou”, enquanto 33,3% responderam “regular” e 16,7% declararam que o processo
de adaptação “ajudou pouco” (gráfico 23).
Dessa forma, quando nos baseamos nas respostas obtidas pela maioria dos
alunos podemos inferir que o processo de adaptação das imagens ajudou os alunos
a memorizarem as estruturas mais facilmente. O que contribui para facilitar a
memorização é a interação que a metodologia permite que os alunos tenham ao editar
cada imagem.
Para Alves (2001) as imagens são demasiadamente importantes na construção
das ideias e dos conceitos científicos. O alto nível de interação com elas, fez com que
o conhecimento seja construído mais rapidamente, logo a memorização seja mais
facilmente realizada.

Gráfico 23. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
facilidade de memorização” – Fonte: Google Forms.
Na questão “Você acha que o processo de adaptação de imagens te auxiliou de
alguma forma a estudar para a prova prática?”, os alunos responderam “auxiliou”
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(50%), 33,3% disseram que foi “regular”, enquanto 16,7% responderam que “auxiliou
muito” (gráfico 24).
As porcentagens de respostas obtidas através desta questão corroboram para a
discussão realizada no gráfico anterior (gráfico 23), onde foi mencionado que a
interação com as imagens é o agente facilitador no momento da construção do
conhecimento (ALVES, 2001).

Gráfico 24. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto
ao estudo para realização da prova” – Fonte: Google Forms.
O gráfico 25 representa as respostas para a pergunta “Em sua opinião, a
metodologia de adaptação de imagens deveria ser utilizada na disciplina Biologia
Tecidual?”, para esta indagação 83,3% dos alunos responderam que “sim” a
metodologia deveria ser utilizada e apenas 16,7% dos alunos responderam que “não”.
Podemos encarar essas porcentagens de forma extremamente positiva, visto
que mais da metade dos alunos (83,3%) que constituíam o grupo experimental
demonstraram seu desejo em dar continuidade a aplicação da metodologia, ou seja,
agregar o procedimento a ementa curricular da disciplina Biologia tecidual/histologia.

Gráfico 25. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto
à utilização da metodologia na disciplina” – Fonte: Google Forms.
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Quando questionados se eles “recomendariam a metodologia de adaptação de
imagens para o estudo de Histologia?”, 100% dos alunos questionados responderam
que “sim”, que recomendariam a utilização do processo metodológico de adaptação
(gráfico 26).
Essa unanimidade nas respostas nos permite constatar que a metodologia
contribuiu satisfatoriamente para o ensino desses alunos, visto que todos
recomendariam a sua associação à ementa da disciplina.

Gráfico 26. Resultado dos questionários do grupo experimental – “Quanto
a recomendação da metodologia” – Fonte: Google Forms.
Quando os alunos foram perguntados se “recomendariam alguma modificação
que pudesse melhorar a metodologia e/ou sua aplicação?”, 66,7% dos alunos
disseram que “sim” recomendariam modificações, enquanto 33,3% dos alunos
questionados responderam que “não” recomendariam nenhuma modificação (gráfico
27).

Gráfico 27. Resultado dos questionários do grupo experimental “Quanto à
sugestão de modificações” – Fonte: Google Forms.
A questão apresentada a seguir tem a finalidade de identificar as modificações
sugeridas pelos 66,7% dos alunos acerca da metodologia utilizada e/ou sua aplicação.
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Como é possível observar, algumas das modificações sugeridas foram a respeito
da disciplina em si e não da metodologia utilizada, como era o objetivo da questão
saber.
Os alunos sugeriram a mudança de tempo da prova prática, o que já foi discutido
no gráfico 11, onde destacamos que a prova prática é cronometrada e que isso é um
padrão de realização das avaliações da disciplina dentro da universidade.
Outra questão levantada foi acerca da disponibilização de apostilas, já que a
biblioteca da universidade não estava funcionando devido a greve dos profissionais
técnicos que lá trabalham. Esta questão poderia ser facilmente resolvida com o
download do livro “Histologia Básica – Junqueira & Carneiro, 13ª edição” utilizado
como bibliografia padrão da disciplina que se encontra disponível gratuitamente para
download na internet, basta que se procure no portal de pesquisas Google.com.

Figura 18. Resultado dos questionários do grupo experimental “Respostas
quanto as sugestões de modificação” – Fonte: Google Forms.
Outra sugestão realizada foi utilizar legendas nas estruturas para que fosse
possível a diferenciação das células. Nos slides elaborados para este projeto foram
utilizadas legendas simples que informavam apenas o nome do tecido. Com base na
sugestão, a proposta para a continuidade das aplicações da metodologia buscará
elaborar slides com legendas e informações mais detalhadas sobre os tecidos,
objetivando facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos alunos matriculados na
disciplina.

Figura 19. Resultado dos questionários do grupo experimental “Respostas
quanto as sugestões de modificação” – Fonte: Google Forms.
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10. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que:

* Houve diferença significativa no aprendizado do aluno com deficiência visual e
também dos alunos do grupo experimental, com base nas notas alcançadas nas
provas realizadas;
* Os alunos demonstraram facilidade ao desenvolver o processo metodológico, o que
nos leva a constatar que a metodologia utilizada não necessita de experiência prévia
ou conhecimentos avançados de informática para manipulação das imagens;
* As imagens adaptadas permitiram que o deficiente visual formasse as imagens
mentais acerca do conteúdo de maneira correta, assim como fizesse a relação entre
os conteúdos das aulas teóricas e das aulas práticas;
* Os alunos do grupo experimental tiveram maior interação com as imagens
histológicas durante o processo de adaptação, possibilitando que os mesmos
apresentassem mais facilidade na memorização do conteúdo das aulas práticas;
* Os resultados obtidos através deste estudo nos sugerem uma nova abordagem da
mesma metodologia para o ensino de Histologia tanto para alunos com visão normal
como para deficientes visuais.
Por fim, entendemos que, sendo a educação a base que alicerça o
desenvolvimento de todo e qualquer cidadão, é demasiadamente importante
possibilitar que todos os indivíduos, deficientes ou não, tenham direito a ela. Para que
assim, possam se desenvolver como sujeitos autônomos e participantes de uma
sociedade onde a inclusão e a igualdade de direitos sobressaiam.
As dificuldades para alcançarmos esse tipo de sociedade são inegáveis, a falta
de estrutura nas escolas, a falta de recursos didáticos, de capacitação profissional,
dentre outras, corroboram para dificultar a tão desejada inclusão.
Contudo, confere aos envolvidos no processo educacional a criação e o
fornecimento de ferramentas que propiciem a igualdade dentro das salas de aula, a
fim de que alunos especiais possam receber o mesmo tipo de ensino que os alunos
considerados normais.
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