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RESUMO 

 

Este trabalho versa sobre a identidade profissional do professor de ciências em tempo de educação 
inclusiva, ao ensinar alunos cegos. A educação especial na perspectiva da educação inclusiva é um 
exercício da cidadania, que permite condições de acesso e permanência dos alunos com 
necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. Fato este, reafirmado: na 
Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), na Constituição Federal (1988), no Estatuto da 
Criança e do adolescente (1990), na Declaração de Salamanca (1994) e na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996). No entanto, um dos maiores desafios dos professores de ciências é 
ensinar todos os alunos, independente de suas condições. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi 
investigar se a identidade profissional do professor de ciências está sendo constituída na perspectiva 
da educação inclusiva, ao mediar situações de aprendizagem de conceitos científicos nas classes 
que têm alunos cegos. Com abordagem qualitativa e quantitativa, esse estudo foi realizado em duas 
escolas públicas do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano, na cidade de Boa Vista, RR. Para 
compreender o processo de inclusão, participaram da pesquisa além dos professores de ciências, 
professor da Sala de Recursos Multifuncionais, coordenador pedagógico e professor auxiliar que 
acompanha o aluno com necessidades educacionais especiais em sala de aula. O processo de 
investigação valeu-se de pesquisa documental, observações e entrevistas. Foi constatado que os 
professores de ciências diante do processo de inclusão, em meio à insegurança e anseios, sentem-se 
despreparados para ensinar os alunos cegos. Assim, o produto deste trabalho, é um livro que propõe 
a criação de uma rede de apoio à inclusão nas escolas e orientações práticas de inclusão aos 
professores de ciências.  

 

Palavras-chave: educação inclusiva, ensino de ciências e professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This work deals with the professional identity science teacher in inclusive education time, when 

teaching blind students. Special education in the perspective of inclusive education is an exercise of 

citizenship, which allows admission and permanence of students with special educational needs in the 

regular school system. A fact that was reaffirmed: the Universal Declaration of Human Rights (1948), 

the Federal Constitution (1988), the Statute of Children and Adolescents (1990), the Salamanca 

Statement (1994) and the Law of Guidelines and Bases of National Education (1996). However, one 

of the greatest challenges of science teachers is to teach all students, regardless of their condition. In 

this sense, the objective of this study was to investigate whether professional identity science teacher 

is being made in the context of inclusive education, to mediate learning situations of scientific 

concepts in classes that have blind students. With qualitative and quantitative approach, this study 

was conducted in two public elementary schools from 6th to 9th grade in the city of Boa Vista, RR. To 

understand the process of inclusion, participated in the survey beyond the science teachers, teacher 

Multifunction Resource Room, pedagogical coordinator and assistant professor follows the child with 

special educational needs in the classroom. The research process drew on desk research, 

observations and interviews. It was found that science teachers on the inclusion process, in the midst 

of uncertainty and anxieties, they feel unprepared to teach blind students. Thus, the product of this 

work, is a booklet which proposes the creation of a network to support the inclusion in schools and 

inclusion of practical guidance to science teachers.  

Keywords: inclusive education, science education and teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diversos movimentos têm lutado pela inclusão social tais como: indígenas, 

mulheres, afrodescentes, pessoas com deficiência entre outros. Na educação esse 

fato ganhou notoriedade e se fortaleceu a partir das ações internacionais como a 

Declaração de Salamanca (1994), e nacionais no sentido de garantir legalmente o 

acesso e permanência de todos os alunos na rede comum de ensino. 

O Ministério da Educação, em 2008, por meio da Secretaria de Educação 

Especial, implantou a Política de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva. Nesse documento reafirmam-se os direitos já estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9394/96, cujo objetivo é assegurar e orientar os sistemas de ensino a garantir 

o acesso e permanência de alunos com necessidades educacionais especiais 

(NEE): pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, na rede comum de ensino. 

No Brasil, com o avanço dos direitos humanos e com a democracia, a 

educação inclusiva, vem se constituindo na realidade das escolas regulares de 

ensino ao receber os alunos com necessidades educacionais especiais. No cenário 

dos debates educacionais, a educação inclusiva passa a ser discutida em 

congressos e seminários realizados em todo país. Na mesma direção, é notória a 

importância do tema em pesquisas científicas desenvolvidas pela comunidade 

acadêmica brasileira.  

Nesse contexto, o movimento de Ciências, Tecnologia e Sociedade, favorece 

um ensino de ciências mais dinâmico, pois traz a tona uma ciência da vida prática, 

do cotidiano, da valorização dos saberes prévios dos alunos, do acesso ao 

conhecimento científico, como um exercício para a cidadania. É nesta perspectiva 

que se observa, a coerência do ensino de ciências como uma proposta inclusiva de 

construção do saber para todos. 

  Muitos autores inspiram-se nas suas próprias experiências de trabalho, para 

nortearem suas pesquisas, buscando desenvolver uma produção original, mesmo 

que a temática seja muito debatida. Nesse sentido, este estudo é uma construção 

teórica que foi motivada a partir da contribuição no projeto de inclusão da Escola 

Estadual São Vicente de Paula, em 2012, na cidade de Boa Vista, RR. Com um 



 

 

 

 

número significativo de alunos NEE na escola e atuando na Sala de Recursos 

Multifuncionais, surgia minha inquietude: O que fazer para incluir de fato, os alunos 

com necessidades educacionais especiais nas atividades do cotidiano escolar e 

interagirem com os demais?  

As discussões e reflexões com os colegas, em busca das possíveis soluções 

para essa problemática concretizou-se no projeto de inclusão: “Aceitar a diferença é 

viver melhor”, como uma iniciativa desafiadora de promover a inclusão de forma 

coletiva. Atuando como pedagoga, contribuí com a flexibilização curricular, e a 

disciplina em que os professores demonstravam mais insegurança e resistência para 

adaptar atividades e entender o aluno NEE na construção de conceitos, foi a 

disciplina ciências, o que me deixava angustiada. Esse fato justifica o porquê do 

meu interesse em investigar a inclusão no ensino de ciências. 

Os principais questionamentos dos professores de ciências eram: Como 

ensinar conceitos científicos para os alunos NEE? Como oportunizar interação nos 

grupos de estudos da classe? Como incluí-los nas feiras de ciências? Em meio 

dessas angústias surgiu a necessidade de estudar o perfil do professor de ciências 

em tempo de educação inclusiva. A participação no projeto de inclusão foi um 

subsídio para a busca de embasamento teórico sobre inclusão e ensino de ciências, 

o que também se configurou no projeto de ingresso ao Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências (PPGEC). A princípio o desejo seria pesquisar todas as 

deficiências, mas para melhor fundamentar o estudo optou-se por alunos cegos.   

A questão da pesquisa teve sua definição expressa na ideia de que a 

educação inclusiva promove estratégias pedagógicas favoráveis a todos os alunos e 

oportuniza a construção e ampliação dos conceitos científicos, a partir do 

conhecimento que os alunos trazem do seu cotidiano. Nesse sentido, no processo 

de inclusão, o professor de ciências valoriza os conteúdos e atribui significados para 

a relação ensino e aprendizagem pautada nas diferenças. 

 Dessa maneira, a construção da identidade profissional do professor de 

ciências se constitui nas diversas formas e ritmos de aprender. Daí a importância de 

considerar a construção do conhecimento, respeitando as especificidades dos 

alunos. É neste contexto que este estudo investigou a seguinte problematização: A 

identidade profissional do professor de ciências de 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, está sendo constituída na perspectiva da educação inclusiva, ao 



 

 

 

 

mediar situações de aprendizagem de conceitos científicos nas classes que têm 

alunos cegos?  

O propósito da pesquisa foi expresso pelo seguinte objetivo geral: investigar 

se a identidade profissional do professor de ciências está sendo constituída na 

perspectiva da educação inclusiva, ao mediar situações de aprendizagem de 

conceitos científicos nas classes que têm alunos cegos. 

E como objetivos específicos, foram traçados os seguintes: a) Analisar as 

diretrizes para a implementação e viabilização da educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva na educação básica, estabelecida na Resolução 07/2009 do 

Conselho Estadual de Educação de Roraima; b) Verificar a concepção da 

comunidade escolar em relação à inclusão de alunos público alvo da educação 

especial na rede comum de ensino; c) Refletir sobre as expectativas e depoimentos 

dos professores de ciências em relação ao processo de inclusão dos alunos cegos.  

O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica, respaldada por meio de 

três aspectos: processo de inclusão, ensino de ciências e identidade profissional do 

professor de ciências. Para isso, foram abordados os seguintes tópicos: breve 

histórico da educação especial no Brasil, educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva, política de educação inclusiva, os alunos cegos na escola 

comum de ensino, o ensino de ciências no contexto da educação inclusiva, 

identidade profissional do professor de ciências em tempo de educação inclusiva e 

contribuições de Vygotsky para a identidade profissional do professor. 

No segundo capítulo, foi enfatizada a metodologia utilizada na pesquisa, 

destacando: o local, o caminho percorrido, os participantes, o método, as categorias, 

os instrumentos e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. 

Neste capítulo o leitor também conhecerá o produto do estudo. 

No terceiro capítulo, os resultados e a discussão da pesquisa foram 

organizados e analisados de acordo com as categorias estabelecidas na 

metodologia do estudo, com os seguintes tópicos: (1) contextualização da pesquisa, 

(2) processo de inclusão e (3) identidade profissional do professor de ciências.   

 

 



 

 

 

 

1 O ENSINO DE CIÊNCIAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE 
ALUNOS CEGOS 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa e está 

organizado da seguinte forma: inicia-se com uma visão ampla sobre educação 

especial e educação inclusiva, ressaltando as políticas públicas para a educação 

inclusiva no Brasil e o aluno cego.  Na segunda parte, através do histórico do ensino 

de ciências são enfatizados os avanços e retrocessos, ressaltando o processo de 

inclusão como uma ação necessária para a democratização do conhecimento 

cientifico. Por fim, o pressuposto teórico discute a identidade profissional do 

professor de ciências, abordando o cenário da escola inclusiva, saberes necessários 

a docência e as contribuições de Vygotsky.   

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

De acordo com Jannuzzi (2012), a história da educação revela a exclusão e 

preconceito com as pessoas com deficiência, que deixaram três marcas na 

educação especial: a marginalização, no sentido de descrença no potencial de 

aprendizagem e omissão da sociedade; o assistencialismo, baseado no princípio 

cristão, em proporcionar apenas proteção, sentimento de pena; e a reabilitação, que 

representou a crença na mudança das pessoas com deficiências para conviver com 

os demais, favorecendo a integração pautada nos conceitos de normal/anormal. A 

educação popular, e muito menos a dos deficientes, não era motivo de preocupação. 

A educação especial, separada da rede comum de ensino, era vista como a 

melhor alternativa para atender os alunos com deficiência. Nesse sentido, os 

serviços e auxílios diferenciados, historicamente, constituem-se num subsistema 

paralelo ao da educação regular. Este fato causou controvérsias ao conviver com a 

duplicidade de educação, a regular e a especial, o que contribuiu com a segregação 

e a rotulação dos alunos com deficiência.   



 

 

 

 

Jannuzzi (2012) enfatiza a atuação do psicólogo italiano Pizzoli1, que em 1914, foi 

convidado pelo diretor da Escola Normal de São Paulo, para reorganizar o 

Laboratório de Psicologia Experimental. Na ocasião trouxe consigo uma quantidade 

de instrumentos para instalar no laboratório e ministrou cursos de antropologia e 

psicologia pedagógica para os professores. Sob sua orientação foi elaborada a 

Carteira Escolar para cada criança, com mensurações antropológicas, físico-

psicológicas e sociais, que caracterizava a criança, como normal ou anormal.  

Para Pizzoli, a educação era como uma árvore representada pelas ciências, 

em que do tronco comum saiam dois galhos: um forte, com folhas e frutos viçosos, 

representando a educação do normal; e o outro, raquítico, com folhas e frutos 

mirrados, representando a educação do anormal (grifo da pesquisadora). 

Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva ressalta: 

 

A educação especial se organizou tradicionalmente com atendimento 
educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à 
criação de instituições especializadas, escolas especiais. Essa organização, 
fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina formas 
de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos testes 
psicométricos que, por meio de diagnósticos, definem as práticas escolares 
para os alunos com deficiência (BRASIL, 2008, p.06). 
 

 

O conceito de normalidade/anormalidade exerceu influência negativa com 

relação às pessoas com deficiência, gerando discriminação e estigmas a essas 

pessoas como “retardada”, “excepcional”, “atrasada”, “idiota”, “débil” entre outros. 

Em decorrência de critérios indefinidos nos modelos de “normalidade” utilizados por 

médicos e educadores, muitas pessoas eram diagnosticadas de forma errônea. 

Assim Jannuzzi (2012, p. 34) destaca que as políticas educacionais direcionadas à 

instituição do anormal, que se deu, sobretudo, nas décadas de 1950 e 1960 eram 

insatisfatórias, da seguinte forma: 

 

                                            
1
 Na Itália e no Brasil, Ugo Pizzoli está relacionada com a história da Pedagogia científica. 

Nas últimas décadas do século XIX, houve uma febre, nos Estados Unidos e em vários países 
europeus, para fazer da Pedagogia uma ciência- a Pedagogia Científica, e como o ícone das ciências 
fosse a experimentação, tornou-se imenso o esforço para criar uma Pedagogia Experimental que teve 
por parâmetro a psicologia experimental da época (Rogério Centofanti, Estudos e pesquisa em 
psicologia, UERJ, ano 2, n. 1, 1º semestre de 2002).  



 

 

 

 

A abrangência do serviço, o precário corpo técnico (cinco médicos para a 
capital, dois para o interior, estes ajudados pelos inspetores sanitários), a 
conceituação ampla redundando em orientação imprecisa aos professores e 
médicos proporcionaram grande número de deficientes, agora denominados 
também retardados, mas sem instituições para atendê-los. Todos esses 
elementos evidenciam a não necessidade de resolver o problema: o 
retardado era um dos apêndices do serviço e não o prioritário (p.34).  

 

Mesmo de forma insuficiente, o diagnóstico dos médicos, era a base para a 

definição de princípios na elaboração de programas educacionais para atender os 

alunos com deficiência. “A orientação principal na educação dessas crianças seria 

dada pelo médico, auxiliado pelo pedagogo” (JANNUZI, 2012, p.40). Segundo 

Mazzota (2003) a utilização de um diagnóstico classificatório constitui-se uma tarefa 

complexa no campo da educação especial, com implicações éticas, ideológicas e 

até pedagógicas que acabam por comprometer sua validade. 

  Nos séculos XVI e XVII as pessoas com deficiência ficavam excluídas da 

sociedade isoladas em orfanatos, manicômios, prisões e outros. No Brasil, a 

educação especial teve como marco a criação do Instituto dos Meninos Cegos, em 

1854 e o Instituto dos Surdos-Mudos, em 1857.  Atualmente, respectivamente 

Instituto Benjamin Constant e Instituto dos Surdos-mudos.   

Apesar de ser uma iniciativa salutar que representou conquista e despertou a 

discussão na educação especial, entretanto, conforme Mazzotta (2003) se constituiu 

em uma medida precária em termos nacionais (em 1872, com uma população de 

15.848 cegos e 11.595 surdos, atendiam 35 cegos e 17 surdos). Sendo assim, a 

educação especial era realizada por meio de ações isoladas. No século XX, em 

1926 é fundado o Instituto Pestalozzi, e em 1954, é fundada a primeira Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).  

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), lei nº 

4.024/61 aponta o atendimento educacional especializado as pessoas com 

deficiência, preferencialmente dentro do sistema regular de ensino, o que é 

reafirmado na Lei nº 5.692/71. Com o envolvimento legal, intensificou-se o debate 

sobre a ampliação do acesso a escola.  

Na década de 1970, na vigência da Lei nº 5.692/71 a escola brasileira 
caracterizou-se pelo forte discurso de democratização do ensino, 
aumentando o número de alunos de todas as camadas sociais que se 
matricularam em escolas e gerando as primeiras preocupações com o 
fracasso escolar, principalmente dos grupos minoritários (RIBEIRO e 
BAUMEL, 2003, p.45). 

 



 

 

 

 

Segundo Januzzi (2012), a década de 1970 foi um dos marcos na educação 

das pessoas com deficiência, pela primeira vez o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) cria em 1973, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), com a 

finalidade de planejar, coordenar e promover o desenvolvimento da educação 

especial. Este órgão desenvolveu ações educacionais voltadas aos alunos NEE, 

mas ainda configuradas por campanhas assistenciais e isoladas do Estado. 

Em 1986, o CENESP é transformado em Secretaria de Educação Especial 

(SESPE). Segundo Mazzota (2003) em 1990, a SESPE foi extinta, tendo suas 

atribuições absorvidas pela então criada Secretaria Nacional de Educação Básica 

(SENEB). Na estrutura do SENEB, tinha o Departamento de Educação Supletiva e 

Especial (DESE), que contava com uma Coordenação de Educação Especial. Em 

1992, após a queda do Presidente Collor, a SENEB é reestruturada e volta a ser 

Secretaria de Educação Especial (SEESP), mas com nova sigla.  

A partir das conquistas sociais estabelecidas por meio de direitos na 

Constituição Federal do Brasil de 1988, a educação inclusiva ganhou notoriedade no 

Brasil. Esse movimento envolve ações política, cultural, social, econômica e 

pedagógica em defesa do direito à educação para todos. Assim, o processo de 

inclusão “[...] propõe-se a impulsionar uma mudança profunda nas escolas, 

permitindo que todos os alunos, sem discriminação, tenham não só acesso a elas 

como também a uma resposta educativa adequada ás suas possibilidades” (COLL, 

et al, 2004, p.29). 

1.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

As contradições decorrentes do processo de inclusão são notórias, para 

compreender educação especial e educação inclusiva, é necessário refletir sobre o 

contexto histórico. Um dos maiores desafios para a efetiva inclusão social das 

pessoas com deficiência foi o acesso ao sistema regular de ensino. Por muito 

tempo, prevaleceu o entendimento de que as crianças e jovens com deficiência 

deveriam, na melhor das hipóteses, frequentar apenas entidades especializadas e 

exclusivas para este segmento populacional. 

De acordo com os princípios da normalização, os alunos NEE deveriam se 

ajustar a escola. Após um período frequentando a classe especial na rede pública, 



 

 

 

 

os alunos passavam por um processo de avaliação, para serem promovidos para a 

sala de aula comum, constituindo-se no paradigma da integração.  

Vale ressaltar, que o conceito de educação especial tem duas facetas: a 

primeira são as chamadas escolas especiais ou especializadas, voltadas para 

pessoas com deficiência, nas quais não podem cursar a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental, substituindo o acesso a escola comum. E a segunda faceta da 

Educação especial é a que vem sendo defendida pelos movimentos sociais, isto é, 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nessa visão, o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) realizado nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (SRMF) é considerado apoio e complemento, destinados a oferecer 

aquilo que há de específico na formação do aluno com necessidades educacionais 

especiais derrubando barreiras para o acesso ao ensino comum. 

A educação inclusiva é um processo educacional mais amplo que envolve o 

acesso e permanência a todos os estudantes (indígenas, mulheres, 

afrodescententes, pessoas com deficiências e outros grupos excluídos) nos 

estabelecimentos de ensino regular, ao criar condições para atender a 

heterogeneidade e aprender a conviver com as diferenças. A esse respeito Ribeiro 

e Baumel (2003, p.48-49) enfatizam que: 

 

O pressuposto da inclusão é que a escola ofereça oportunidade de 
aprendizagem a todos indistintamente, respeitando a diversidade de sua 
clientela. Essa intenção deve se explicitar no Projeto Pedagógico da escola, 
de modo que o currículo proposto seja dinâmico e flexível, permitindo o 
ajuste do fazer pedagógico às peculiaridades de cada um (p. 48-49).  

 

Nesse sentido, a inclusão possibilita a participação de todos os estudantes na 

rede comum de ensino. Trata-se de uma reestruturação das ações do Projeto 

Político Pedagógico da escola de forma que estas respondam à heterogeneidade 

dos alunos. A educação inclusiva fundamenta-se no principio democrático, que 

respeita o sujeito e suas singularidades tendo como finalidade, o desenvolvimento 

de todos.  

O quadro a seguir representa as diversas etapas presentes na trajetória 

histórica da educação especial no Brasil. Na ilustração da exclusão, os alunos NEE 

ficavam isolados, sem participar de eventos sociais e muito menos da escola. Na 

representação da separação, os alunos NEE frequentavam apenas escolas 



 

 

 

 

especiais. Na integração, os alunos NEE estão presentes na escola comum, mas 

não se relacionavam com os demais alunos. E na ilustração da inclusão, representa 

a interação de todos no mesmo espaço. 

 

Quadro 01: Trajetória Histórica da Educação Especial no Brasil 

EXCLUSÃO  

 

SEPARAÇÃO     1854 (Instituto 

Benjamim Constant) 

 

  

 

  

INTEGRAÇÃO             década de 80 

 

 

  

INCLUSÃO                  década de 90 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptação, Maria Solange de Lima Almeida, baseado em BEYER (2006). 
 
 

Outro ponto importante a ser discutido no processo de inclusão, são as 

diversas denominações atribuídas as pessoas com deficiência: excepcional, 

deficiente, portador de deficiência, incapacitado, subnormal, necessidades especiais 

e outros, que causam dúvidas aos educadores. Segundo Carvalho (2009), as 

mudanças das terminologias objetivavam identificar as pessoas com deficiências 

sem estigmatizá-las. A expressão necessidades educacionais especiais traduzem as 

exigências experimentada por qualquer individuo enquanto na expressão “pessoa 

portadora de deficiência” destaca a pessoa que carrega (porta, possui) uma 

deficiência.  

Nesse sentido, o termo necessidades educacionais especiais passa a ter uma 

abrangência que vai além das deficiências, passando também a referir as 

dificuldades de aprendizagem do modo geral. Assim, os Parâmetros Curriculares 

 

 

 



 

 

 

 

Nacionais: Adaptações curriculares ressaltam que a expressão necessidades 

educacionais especiais: 

 

Tem o propósito de deslocar o foco do aluno e direcioná-lo para as 
respostas educacionais que eles requerem, evitando enfatizar os seus 
atributos ou condições pessoais que podem interferir na sua aprendizagem 
e escolarização. É uma forma de reconhecer que muitos alunos, sejam ou 
não portadores de deficiência ou de superdotação, apresentam 
necessidades educacionais que passam a ser especiais quando exigem 
respostas especificas adequadas (1998, p.23). 
 
 

Coll (2004) enfatiza que a expressão “necessidades educacionais especiais” 

apesar de suas indubitáveis vantagens, o conceito não ficou isento de críticas de 

estudiosos, o termo é excessivamente vago e amplo, não fica claro para o sistema 

detectar quem são esses alunos e de que recursos necessitam.  

Como o termo “necessidade educacionais especiais” é amplo no contexto 

escolar, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008), utiliza a expressão alunos com “necessidade educacionais 

especiais” para se referir aos alunos público-alvo da educação especial: alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/supertodação. Alunos estes, da rede comum de ensino, que tem direito 

ao AEE nas salas de recursos multifuncionais, inseridas nas escolas da rede regular 

de ensino. 

1.3 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante o 

atendimento dos alunos NEE, preferencialmente na rede comum de ensino. (artigo 

208). Fato este reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, ao 

especificar que “os pais ou responsáveis tem a obrigação de matricular seus filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino” (artigo 55). Para Ribeiro e Baumel (2003): 

[...] a palavra preferencialmente, colocada no texto legal, tem provocado 
uma considerável celeuma, pois a idéia que se propugna é a de uma 
educação para todos, mas o texto abre flancos para encaminhamentos 
errôneos, permitindo a exclusão. Por outro lado, os sistemas de ensino, não 
estão preparados para acolher todos, acabam realmente excluindo os casos 
que, por sua complexidade, não tem no momento condições de atender, 
eximindo-se, a escola e os professores, do trabalho de pesquisa e de 
soluções mais apropriadas (p.47). 



 

 

 

 

Na década de 1990 intensificaram-se, as reivindicações em torno da 

igualdade de direitos e oportunidades, ampliando o debate em conferências sobre 

educação inclusiva. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990), e a 

Declaração de Salamanca (1994), ao abordarem a universalização do acesso a 

escola, destacam o direito das pessoas com NEE a educação, passam a influenciar 

na elaboração de políticas públicas de educação inclusiva no Brasil, tornando-se um 

marco da educação especial no Brasil.  

A Declaração de Salamanca, foi uma Conferência Mundial de Educação 

Especial, realizada entre 7 e 10 de julho de 1994, em Salamanca, na Espanha. Essa 

conferência reuniu 88 governos e 25 organizações internacionais, e o Brasil 

participou desse grandioso evento reafirmando o compromisso com a educação 

para todos. Dessa forma: A Declaração de Salamanca (1994) destaca: “Aqueles 

com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que 

deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de 

satisfazer a tais necessidades” (p.01). 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9394/1996, dedica um capítulo a educação especial, destacando o respeito as 

especificidade dos alunos. No artigo 59 estabelece que os sistemas de ensino 

garantam aos alunos público-alvo da educação especial: (a) Currículos, métodos, 

recursos educativos e organizações específicas para atender às suas necessidades; 

(b) terminalidade específica àqueles que não conseguirem atingir o nível exigido 

para a conclusão de ensino fundamental em função de suas deficiências; (c) 

aceleração de conteúdo para alunos superdotados para conclusão antecipada do 

programa escolar; (d) professores especializados para sua inclusão em classes 

comuns. 

 Para complementar as ações da LDB 9394/96, foram regulamentadas leis e 

diretrizes importantes para a educação inclusiva: em 1998, o Ministério da Educação 

elabora os Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações curriculares, 

considerando as diversidades regionais e culturais. Em 1999, a Política Nacional 

para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, enfatiza a atuação 

complementar da educação especial ao ensino regular.  



 

 

 

 

 Em 2001, o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001 destaca 

que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção 

de uma escola inclusiva, que valorizasse a diversidade humana.  No ano de 2001, 

estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

a Lei nº 10.436/02 que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), a Portaria 

nº 2.678/02 do MEC, que aprova o uso do sistema Braille em todas as modalidades 

de ensino, Decreto nº 5.296/04 que regulamenta a lei da acessibilidade Lei nº 

10.048/00. 

Em 2003, continuando a política educacional, foi implantado pelo MEC o 

“Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade”, com o objetivo de apoiar a 

formação de gestores e educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais 

em sistemas educacionais inclusivos. E em 2005, ocorreu a implantação dos 

Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS).  

No ano de 2006, aconteceu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, o Brasil comprometeu-se a assegurar um sistema de educação 

inclusivo em todos os níveis de ensino. Também em 2006 a Secretaria dos Direitos 

Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça e a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) lançam o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos, que tem como propósito dentre as 

suas ações inserir, no currículo da educação básica, temas referentes às pessoas 

com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem inclusão, acesso e 

permanência na educação superior (BRASIL, 2008). 

O Ministério da Educação, em 2008, por meio da Secretaria de Educação 

Especial, publicou o documento com a Política de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva. Nesse documento reafirmam-se os direitos já estabelecidos 

na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9394/96 cujo objetivo é assegurar e orientar os sistemas de ensino a 

garantir o acesso e permanência de alunos com necessidades especiais 

educacionais: alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, na rede comum de ensino.  

 

 



 

 

 

 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos 
espaços, aos recursos pedagógicos e a comunicação que favoreçam a 
promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a 
atender as necessidades educacionais de todos os alunos. A acessibilidade 
deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, 
urbanísticas, na edificação-incluindo instalações, equipamentos e 
mobiliários e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas 
comunicações e informações (BRASIL, 2008, p.24). 

 

A sala de aula torna-se um espaço para a identificação e progresso das 

diversas habilidades humanas. Deve-se considerar a diversidade de situações de 

aprendizagem de acordo com as necessidades educacionais do estudante. Nesse 

sentido, importa assinalar que o aluno com deficiência de acordo com suas 

especificidades, desenvolve habilidades e competências, contribuindo, de forma 

relevante, para a evolução do saber.  

Nesse contexto, na construção social da deficiência visual ao longo da 

história, é possível notar a reprodução de preconceitos dos quais a cegueira torna-

se uma barreira para a autonomia e desenvolvimento cognitivo. “As práticas 

pedagógicas revelam as concepções que o educador tem sobre o homem, sobre a 

sociedade, sobre a educação” (CAIADO, 2003, p.33). A educação inclusiva favorece 

a mudança de postura dos professores em relação à deficiência visual, 

principalmente, no que diz respeito aos mitos e estereótipos atribuídos às pessoas 

cegas nos diferentes momentos históricos.  

 

1.4 OS ALUNOS CEGOS NA ESCOLA COMUM DE ENSINO   

 

Cegueira é a perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor 

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

meridiano do melhor olho, mesmo com uso de lentes de correção. (BRASIL, 1998, 

p.26). Tem dois tipos de cegueira, como pode ser observado no quadro a seguir: 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 02: Tipos de Cegueira 

CEGUEIRA CONGÊNITA CEGUEIRA ADVENTÍCIA 

A ausência da visão manifestada desde o 

nascimento.  

Quem nasce sem a capacidade da visão, 

apresenta uma forma diferente de 

representação dos objetos e das pessoas. A 

utilização do tato, audição, olfato e paladar 

são resultantes da ativação contínua desses 

sentidos por força de necessidade 

compensatória para decodificar e guardar na 

memória as informações. 

Perda da visão adquirida após o 

nascimento.  

A pessoa que nasce com o sentido da visão, 

perdendo-o mais tarde, guarda memórias 

visuais, consegue lembrar-se das imagens, 

luzes e cores que conheceu, e isso é muito 

útil para a construção de conhecimento e 

adaptação. 

Fonte: BRASÍL, 2010. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: os alunos com  
            Deficiência visual: baixa visão e cegueira. 

1.4.1 Recursos didáticos 

O aluno cego, na rede comum de ensino, deve receber um atendimento 

especializado, pois a cegueira sendo representada pela perda total ou o resíduo 

mínimo da visão, necessita de recursos educacionais especiais tais como: alfabeto 

braile (Figura 02) como meio de adquirir a leitura e a escrita, além de explorar o 

espaço físico da escola de forma independente.   

Em 1825, o Sistema Braile foi criado pelo francês Louis Braille, como um 

código universal de leitura tátil e de escrita. O sistema consiste na combinação de 

seis pontos em relevo dispostos em duas colunas de três pontos, configurando um 

retângulo de seis milímetros de altura por dois milímetros de largura, os quais 

possibilitam a combinação de 63 símbolos diferentes, constituindo as letras do 

alfabeto, os sinais de pontuação, os números, as notações musicais e científicas. Os 

seis pontos são chamados de “cela braile” (Figura 01). 

 

Figura 01: Cela Braile 

 

          Fonte: movimentoculturagaia.wordpress.com   
 



 

 

 

 

 Figura 02: Alfabeto Braile 

 

 

Fonte: Biancasaveti.blogspot.com 
 

A produção da escrita para os alunos cegos é realizada de forma manual por 

meio da reglete (Figura 03), constituída de uma prancha, uma régua com duas 

linhas, com janelas correspondentes às celas braile que se encaixam pelas 

extremidades laterais na prancha, e o punção para escrever os pontos em relevo. A 

escrita braile na reglete é realizada da esquerda para direita, usando a sequência 

normal das letras ou símbolos, ao inverter o papel, a leitura é realizada da direita 

para a esquerda. 

 

Figura 03: Reglete e punção 

 

 
Fonte: www.hotfrog.com.br 
 

 

Também são utilizados recursos para otimizar o registro da escrita braile, 

como: impressoras braile computadorizadas, capas para acoplar ao teclado do 

computador com letras em relevo e as máquinas braile (Figura 04). 

 

http://www.hotfrog.com.br/


 

 

 

 

Figura 04: Máquina Braile 

 

 
Fonte: www.smartkids.com.br 
 
 

Outro recurso importante para os alunos com deficiência visual é o soroban 

(Figura 05), instrumento de cálculo matemático amplamente utilizado no Japão.  No 

Brasil, o soroban foi adaptado para uso de cegos em 1949, por Joaquim Lima de 

Moraes, para trabalhar cálculos e operações matemáticas; o soroban que é uma 

espécie de ábaco contém cinco contas por eixo e borracha compressora.  

 
Figura 05: Soroban 

 

 
           Fonte: darumasan.blogspot.com 

 

1.4.2 Recursos tecnológicos   

 

Atualmente, existem também ferramentas tecnológicas que favorecem o 

acesso ao conhecimento como programas leitores de tela com síntese de voz, que 

possibilitam a navegação na internet, o uso do correio eletrônico, o processamento 

de textos, de planilhas e uma infinidade de aplicativos. Dentre os programas mais 

utilizados no Brasil, são: DOSVOX, VIRTUAL VISION, MECDAISY e JAWS. Além 

disso há outras ferramentas que possibilitam a produção de livros em formato digital, 

http://www.smartkids.com.br/


 

 

 

 

em áudio e em braile. É o caso, por exemplo, de scanner, de programas de 

reconhecimento óptico de caracteres para a digitalização de textos e programas que 

permitem converter o texto digitalizado em arquivo de áudio. 

 

1.4.3 Orientação e mobilidade  

 

A orientação e mobilidade é um conjunto de técnicas e estratégias que 

auxiliam o aluno cego a se locomover, de forma segura e eficiente. Utilizando-se de 

habilidades de orientação no ambiente, por meio de sentidos remanescentes, 

(audição, o olfato e o tato) e por meio de um processo de ensino e aprendizagem, 

que envolve a utilização de bengala.  Gradativamente o aluno cego vai explorando o 

ambiente escolar até se tornar independente na locomoção.  

A preocupação com os possíveis acidentes pode se pensar na retirada de 

móveis ou objetos como vaso, evitando obstáculo no caminho. É importante utilizar 

pistas táteis, além de deixar um espaço maior entre as carteiras possibilitando maior 

mobilidade. É indicado etiquetar a escola sinalizando em Braile os setores da escola 

e uso de corrimão em escadas. 

Nesse sentido, a inclusão requer uma reorganização na estrutura das 

escolas, possibilitando no contexto educacional regular a inserção da educação 

especial através de seus recursos e atendimento educacional especializado nas 

SRMF, como forma de apoio indispensável a escolarização de alunos cegos. Assim, 

a inclusão escolar está vinculada “[...] a igualdade de direitos e de oportunidades 

educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável” (BRASIL,1998).  

 

1.4.4 Sala de recursos multifuncionais 

 

Em 2007, com o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), foi realizado o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais nas escolas de educação básica nas redes públicas de ensino 

regular. Sendo, portanto, o espaço onde se desenvolve o AEE oferecido no 

contraturno, aos alunos público-alvo da educação especial: alunos com deficiência, 



 

 

 

 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na rede 

comum de ensino.  

As SRMF são compostas com equipamentos, móveis e materiais didáticos,  

classificadas em tipo I e tipo II conforme as tabelas a seguir: 

Quadro 03: Sala de Recursos Multifuncional tipo I. 

Equipamentos  Materiais Didático/Pedagógico 

02 Microcomputadores 01 Material Dourado   

01 Laptop   01 Esquema Corporal   

01 Estabilizador 01 Bandinha Rítmica 

01 Scanner   01 Memória de Numerais l 

01 Impressora laser   01Tapete Alfabético Encaixado   

01 Teclado com colméia   01Software Comunicação Alternativa 

01 Acionador de pressão 01 Sacolão Criativo Monta Tudo 

01 Mouse com entrada para acionador 01 Quebra Cabeças - seqüência lógica 

01 Lupa eletrônica 01 Dominó de Associação de Ideias 

Mobiliários 01 Dominó de Frases 

01 Mesa redonda 01 Dominó de Animais em Libras 

04 Cadeiras 01 Dominó de Frutas em Libras 

01 Mesa para impressora 01 Dominó tátil 

01 Armário 01 Alfabeto Braille 

01 Quadro branco   01 Kit de lupas manuais 

02 Mesas para computador 01 Plano inclinado – suporte para leitura 

02 Cadeira 01 Memória Tátil    

Fonte: Manual de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, 2010. 

 

 A sala de tipo II contém todos os recursos da sala tipo I, adicionados os 

recursos de acessibilidade para alunos com deficiência visual, conforme a seguir:   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Quadro 04: Sala de Recursos Multifuncionais tipo II 

Equipamentos e Matérias Didático/Pedagógico 

01 Impressora Braille – pequeno porte 

01 Máquina de datilografia Braille 

01 Reglete de Mesa 

01 Punção 

01 Soroban 

01 Guia de Assinatura 

01 Kit de Desenho Geométrico 

01 Calculadora Sonora 

Fonte: Manual de Implantação das Salas de Recursos Multifuncionais, 2010. 

  

O professor que trabalha com o AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais, 

conforme Resolução do Conselho Nacional de Educação n.4/2009, art. 12, deve ter 

formação inicial para o exercício da docência e formação específica na área de 

educação especial.  As atividades desenvolvidas pelo professor do AEE são 

diferenciadas daquelas realizadas na sala de aula comum, deve ter foco pedagógico 

e não clínico. As SRMF ao realizar o AEE:  

 

 [...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade 
que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando as suas necessidades específicas. As atividades 
desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se 
daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 
escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação 
dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela 
(BRASIL, 2008, p.16). 
 
 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas na SRMF, não são aulas de 

reforço, o atendimento educacional especializado deve ser planejado de acordo com 

a necessidade educacional do aluno e articulado com o ensino da sala de aula 

comum. Assim, para favorecer o processo de inclusão dos alunos com deficiência 

visual os professores do AEE devem dá suporte tanto para o aluno quanto para o 

professor por meio de orientação e troca de experiências.  

Dentre as inúmeras atividades realizadas na SRMF para os alunos cegos 

podemos citar: ensino do sistema braile, orientação e mobilidade, atividades de vida 

diária, ensino do manuseio dos recursos tecnológicos, elaboração e adequação de 



 

 

 

 

recursos pedagógicos em parceria com os Centros de Atendimento Pedagógico para 

Deficientes Visuais.  

 

1.4.5 Aprendizagem e formação de conceitos científicos de alunos cegos 

 

A comunicação na sociedade é permeada de imagens e apelos visuais 

sofisticados, presentes nas propagandas, meios de comunicação, redes sociais e na 

expressão artística. Na escola, os conteúdos também são constituídos de símbolos, 

gráficos, imagens, letras e números.  

Portanto, é necessário perceber a necessidade educacional especial dos 

alunos cegos na construção de conhecimento. Os conceitos elaborados por alunos 

cegos congênitos diferem qualitativamente dos conceitos construídos com base em 

experiências visuais. Caso não seja atribuído sentido e significado, o aluno cego 

pode repetir automaticamente.   

O tato, a audição e a linguagem são as principais vias de aprendizagem dos 

alunos cegos. A discriminação tátil é uma habilidade básica que precisa ser 

desenvolvida de forma contextualizada e significativa. O tato fornece informações 

sobre tamanho, forma, peso, consistência, espessura, densidade, textura, dentre 

outras.  

Nesse sentido, enquanto que um aluno que enxerga percebe sua realidade de 

uma só vez, envolvendo todos os sentidos, um aluno cego levará mais tempo para 

reconhecer ou conhecer objetos, porque ele explora o entorno de forma fragmentária 

por meio das mãos e do reconhecimento de fontes sonoras.  

A linguagem é um instrumento essencial para o desenvolvimento dos alunos 

cegos, para construir conceitos a partir de representação de imagens táteis, o aluno 

cego precisa se comunicar para reunir impressões, identificar os estímulos, 

interpretar as informações coletadas, estabelecer semelhanças e diferenças, criar 

esquemas e fazer conexões entre os diferentes componentes e dados de sua 

realidade.  

Assim, apesar de sua limitação com relação a visão, do ponto de vista 

intelectual, não há diferença entre os alunos cegos e os alunos dotados de visão. Os 

alunos cegos aprendem conceitos da mesma forma que os demais colegas, 



 

 

 

 

estabelecendo relações de conhecimentos já adquiridos, por meio da mediação 

social e uso de recursos pedagógicos. Para Vygotsky (2007, p.33) o 

desenvolvimento não se reduz ao biológico, a experiência social assume papel 

principal nesse processo, essa visão é favorável aos alunos NEE. “[...] As funções 

elementares têm como característica fundamental o fato de serem total e 

diretamente determinadas pela estimulação ambiental”. 

A potencialidade cognitiva do indivíduo não é alterada pela deficiência visual. 

Entre os alunos cegos, existem diferenças individuais, assim como os alunos que 

enxergam, portanto, podem apresentar dificuldades ou não no processo de 

formação de conceitos científicos. O nível de compreensão do aluno cego pode 

estar reduzido, pela restrição de experiências sociais enriquecedoras. Isto é, a 

cegueira por si só não gera dificuldades cognitivas ou de formação de conceitos, 

sendo necessário considerar a história de vida, o contexto sociocultural e as 

relações do individuo com o meio.      

 

1.5 O ENSINO DE CIÊNCIAS E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A concepção de ciências ao longo da história se modifica conforme vai 

surgindo novas necessidades advindas do processo histórico em construção que 

gera novos conhecimentos e conflitos. Segundo Porto (2009) o conhecimento 

científico é construído em um processo histórico, contextualizado em um tempo e 

espaço definido que é suscetível a mudanças. 

De fato o conhecimento científico acompanhou os avanços da humanidade, e 

surgia do contato com a natureza. A verdade científica perpassava pela observação 

e coleta de dados. Conforme Pozo (2009), essa concepção positivista, na qual a 

ciência é baseada na aplicação rigorosa do método cientifico, como um processo de 

descobrimento de leis cuidadosamente sob a aparência da realidade continua em 

grande medida, nos meios de comunicação e em sala de aula. 

Nesse sentido, apesar da ciência ser constituída por métodos não pode ser 

considerada verdade eterna, e nem ser o único conhecimento aceito pela sociedade. 

“Não é correta a imagem de que os conhecimentos científicos, por serem 



 

 

 

 

comumente fruto de experimentação e por terem uma base lógica, sejam ‘melhores’ 

do que os demais conhecimentos” (BIZZO, 2010, p.21).  

Por ser um conhecimento científico vivo, a ciência está presente no cotidiano, 

tanto através do uso de artefatos tecnológicos, como pelas simples explicações e 

questionamentos dos fenômenos naturais e culturais. O ensino e aprendizagem de 

ciências devem ser, portanto, um exercício de expor ideias, dúvidas, comparar e 

diferenciar modelos, não de adquirir saberes absolutos e verdadeiros. 

O acesso ao conhecimento do cotidiano ocorre desde os primeiros meses de 

vida. Ao se desenvolverem as crianças aprendem, por exemplo, sobre os conceitos 

de calor e temperatura ao saber diferenciar uma comida quente de uma comida 

servida fria. A escola deve compreender que o aluno traz de casa um saber 

científico prévio, que precisa ser ampliado. 

 

Portanto, uma aproximação dos conceitos científicos, tarefa própria da 
escola, não pode ser feita apenas levando-se em conta as características 
próprias do conhecimento, mas deve também levar em consideração as 
características dos alunos, a sua capacidade de raciocínio, seus 
conhecimentos prévios (BIZZO, 2010, p.30). 

 

Apesar da maioria das pessoas conviverem com produtos e serviços 

tecnológicos no seu cotidiano, pouco refletem sobre os processos envolvidos na sua 

criação. Desta forma, os Parâmetros Curriculares do ensino de ciências (1997) 

destaca que “[...] com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é 

possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber científico” 

(p.23). 

Numa sociedade em que se faz uso e valoriza o conhecimento cientifico, é 

salutar pensar que o ensino de ciências possa alcançar a todos, permitindo uma 

formação pautada na valorização do saber prévio dos alunos, como um elo na 

construção do saber científico.  

 

Entender a Ciência nos facilita, também, contribuir para controlar e prever 
as transformações que ocorrem na natureza. Assim, teremos condições de 
fazer que estas transformações sejam propostas, para que conduzam a 
uma melhor qualidade de vida (CHASSOT, 2007, p.31). 

 

O ensino de Ciências Naturais é um espaço privilegiado em que as diferentes 

explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações 



 

 

 

 

produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados. É espaço de expressão 

das explicações espontâneas dos alunos e daquelas oriundas de vários sistemas 

explicativos.  

 

[...] E para isso é necessário que as metas, os conteúdos e os métodos de  
ensino da ciência levem em consideração não apenas o saber disciplinar 
que deve ser ensinado, mas também as características dos alunos a quem 
esse ensino vai dirigido e as demandas sociais e educacionais que esse 
ensino deve satisfazer (POZO, 2009, p.27). 

 

É necessário redimensionar o ensino de ciências nas diferenças dos 

estudantes, nas classes heterogêneas, respeitando suas especificidades na 

perspectiva de educação inclusiva. “Hoje, não se pode mais conceber propostas 

para um ensino de Ciências, sem incluir nos currículos componentes que estejam 

orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes” (CHASSOT, 

2007, p.28).   

Para entender o desafio da democratização do ensino de ciências é 

necessário compreender as circunstâncias histórico-culturais da sociedade e suas 

influências no ensino de ciências. “A escola para poucos de ontem cedeu lugar, 

hoje, á escola pública para muitos. Temos uma nova clientela, temos novas 

necessidades a serem atendidas” (GHEDIN, ALMEIDA e LEITE, 2008, p.26). A 

tendência do ensino de Ciências, no início do século XXI, aponta para a 

democratização de acesso ao conhecimento científico por meio da educação 

pautada no movimento Ciências, Tecnologia e Sociedade.  

Segundo Krasilchik (1987) rever a história das propostas de mudanças 

referentes ao ensino das Ciências nos últimos trinta e cinco anos serve para analisar 

algumas das transformações do currículo escolar e relacionar essas mudanças no 

processo ensino aprendizagem dos estudantes. 

 Os interesses dos governantes com a ampliação do conhecimento científico 

no Ensino Fundamental para a classe trabalhadora ocorreu recentemente, devido a 

necessidade de formar mão de obra para atender a industrialização. “[...] A ciência é 

uma produção social, e o que ocorreu no ensino de ciências no decorrer de sua 

história sofreu influências do que estava acontecendo na sociedade” (TRIVELATO, 

SILVA, 2011, p.03).   



 

 

 

 

Para melhor compreensão da evolução do ensino de ciências, o resgate 

histórico ocorrerá a partir da perspectiva cronológica e das principais influenciais 

políticas e econômicas que aconteceram no mundo e no Brasil. Na década de 50, 

após a Segunda Guerra Mundial, as políticas científicas e tecnológicas passaram 

por um intenso processo de institucionalização, considerando o crescimento 

industrial. “Até esta época, o currículo de Ciências baseava-se em livro-textos que 

apresentavam a ciência como um corpo de informações, uma massa de fatos 

desconexos e de generalizações que requeriam simples memorização” (DAL PIAN, 

1992, p.51).  

Um fato histórico de relevância que favoreceu um repensar no ensino de 

ciências foi o progresso cientifico soviético pelo lançamento do Sputnik. Como 

resposta ao poderio nuclear soviético, os Estados Unidos criou grandes projetos 

curriculares como o projeto PSSC (Physical Science Study Commitee), criação da 

NASA e SMSG (School Mathematics Study Goup). Houve uma significativa 

movimentação no ensino de ciências.  

 

Em 1959, membros da Americam Chemical Society encontraram-se com 
Glenn Seaborg, prêmio Nobel de Química, e, enfaticamente, pediram a ele 
que aceitasse a responsabilidade de organizar e implementar o 
desenvolvimento de um moderno curso de Química   para escola 
secundária. Em resposta a essas atividades, o comitê de educação da AIBS 
(American Institute of Biological Sciences) e o seu diretor, Hiden Cox, deram 
considerável atenção ao papel que o instituto deveria desempenhar na 
elaboração de um programa educacional para as ciências Biológicas, do 
que resultou o BSCS (Biological Science Curriculum Study) (KRASILCHIK, 
1987, p. 08). 

 

Nesse cenário de mudanças no ensino de ciências, o Brasil passava por uma 

fase de industrialização e movimentos políticos resultantes de lutas contra 

governantes ditatoriais. Influenciados pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova (1932), foi elaborada a nova Constituição de 1946, que instituiu como direito a 

todos, a obrigatoriedade do ensino primário. Em 1953, é criado o Ministério da 

Educação, e várias iniciativas de mudanças na relação professor, metodologia e 

aluno.  

Substituir os métodos expositivos por métodos ativos. Nessa perspectiva, 
aulas práticas, desenvolvidas no laboratório, deveriam oferecer atividades 
que motivassem e auxiliassem os alunos na compreensão de conceitos. 
‘Aprender fazendo’ era a grande meta das aulas práticas. O aluno deveria 
ser capaz de ‘redescobrir’ o já conhecido pela ciência, apropriando-se da 
sua forma de trabalho- o método científico (PORTO, 2009, p.16). 



 

 

 

 

Uma característica que se destacou nesse período foi a forma mecanicista de 

analisar as interferências da ciência e da tecnologia sobre a sociedade, que deixava 

de considerar os interesses da classe trabalhadora. Conforme Krasilchik (1987) e 

Porto (2009) não se discutiam a relação da ciência com o contexto social e político. 

Ressaltaram que a finalidade básica da renovação era substituir os métodos 

tradicionais pela metodologia ativa preconizada pela Escola Nova, com o intuito de 

formar uma elite que deveria ser melhor instruída a partir dos primeiros passos de 

sua escolarização. 

Assim, nos anos de 1950, os professores de ciências fundamentados em 

metodologia tradicional centrado no uso de livros e aulas expositivas, sua função era 

a transmissão de conhecimento que deveriam ser memorizado e repetido pelos 

alunos. Com os debates e redirecionamento do ensino de ciências advindo do 

progresso cientifico e tecnológico, a sociedade exigia-se um ensino que 

proporcionasse maior autonomia ao aluno para participar ativamente no processo de 

construção do conhecimento. 

Influenciados pelos Estados Unidos a formação dos professores de ciências, 

foram implementados cursos como Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 

Cultura (IBECC), em São Paulo organizado por um grupo de professores 

universitários que almejavam a melhoria do ensino de ciências. Também foi 

promovido pelo Ministério da Educação cursos de formação de professores pelo 

Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino Secundário (CADES). A esse respeito 

Krasilchik (1987), afirma que: 

 

Em geral, esses cursos serviam para dar títulos a professores 
improvisados, pois eram raros os licenciados que se dedicavam ao 
magistério, ficando as aulas das disciplinas cientificas a cargo de 
profissionais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos e bacharéis. Os 
programas oficiais, fortemente impregnados pela literatura didática européia 
e norte-americana influenciavam os livros-texto brasileiros, em muitos casos 
meras traduções (p.08-09). 
 

 

As palavras em destaques são grifos da pesquisadora para enfatizar o 

despreparo dos professores de ciências, e o desinteresse pela profissão docente 

dos licenciados. O ensino de ciências era ministrado por outros profissionais como 

médicos e farmacêutico.  Importa destacar que apesar do cenário da crescente 

industrialização e tecnologia, não havia a universalização do ensino de ciência. 



 

 

 

 

Segundo Trivelato, Silva (2011) o ensino de ciências é relativamente recente no 

Ensino Fundamental, até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 4.024/61, só ministravam aulas de ciências somente nas duas últimas 

séries do curso ginasial (Ensino Fundamental), a obrigatoriedade nas oitos séries do 

antigo 1º grau, somente em 1971 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 5.692. 

Em 1960 as relações políticas e econômicas no mundo eram influenciadas 

pela guerra fria entre o Ocidente e os países socialistas. Havia um crescente 

desenvolvimento científico e tecnológico, a partir de meados dos anos 1960 

importantes temas relacionados às descobertas científicas passaram a fazer parte 

do ensino de ciências. Um dos propósitos que passou a fazer parte dos grandes 

projetos de ensino era proporcionar a prática do método científico como primordial á 

formação do cidadão.  

A atividade experimental era o foco principal nos projetos de ensino e nos 

cursos de formação de professores. Sendo, portanto, as atividades práticas 

consideradas uma alternativa para a solução do ensino de Ciências. Assim os 

Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino de ciências destacam que: 

 

O objetivo fundamental do ensino de Ciências passou a ser o de dar 
condições para o aluno identificar problemas a partir de observações sobre 
um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando 
fosse o caso, trabalhando de forma a tirar conclusões sozinhos. O aluno 
deveria ser capaz de “redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-
se da sua forma de trabalho, compreendida então como “o método 
científico”: uma seqüência rígida de etapas preestabelecidas (BRASIL, 
1997, p.20). 

   

Nesse contexto, os debates no Brasil sobre o ensino de Ciências orientavam-

se pela necessidade de o currículo responder ao avanço do conhecimento científico 

a todos os cidadãos. “Começava-se assim, a se pensar na democratização do 

ensino destinado ao homem comum, que tinha que conviver com o produto da 

ciência e da tecnologia [...]” (KRASILCHIK, 1987, p. 09-10). 

O uso do método cientifico, passou a influenciar fortemente o ensino de 

ciências. Assim, foram criados os Centros de Ciências, que tinha a finalidade de 

produzir, analisar e reformular material para o ensino, elaborar projetos e promover 

cursos de formação para professores. “Passou a priorizar o desenvolvimento do 



 

 

 

 

pensamento lógico e racional, pois o cidadão comum precisava tomar decisões e 

resolver problemas” (PORTO, 2009, p.17). 

Duas tendências pedagógicas se destacaram: a tecnicista, baseada na 

psicologia comportamental que intensificou a elaboração de materiais instrucionais e 

a ênfase na utilização dos objetivos educacionais, e a escola-novista, considerando 

o método científico na resolução de problemas como um componente essencial à 

formação do cidadão. Mesmo com esforços de mudanças em processo, o sistema 

educacional resistia a inovação e o ensino de ciências era dominado pelo método 

tradicional, e o papel do professor continuava sendo o de transmitir conhecimento.  

Com a reestruturação política em decorrência do golpe de 1964, o sistema 

educacional passou por transformações. O regime militar pretendia modernizar o 

país, o ensino de ciências passou a ser valorizado na formação de mão de obra 

qualificada.  Com os movimentos estudantis para ampliação de vagas no ensino 

superior no final dos anos de 1960, a rede privada se intensificou.  

 

Os cursos de formação de professores de ciências, até então limitado ás 
universidades públicas e a algumas particulares, proliferaram de forma 
indisciplinada, produzindo grande quantidade de profissionais mal 
preparados (KRASILCHIK, 1987, p.16). 

 

Na década de 1970, houve a ruptura do modelo desenvolvimentista que 

ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, instalou-se a crise energética mundial. Tal 

acontecimento caracterizou-se pela industrialização acelerada em todo o mundo, 

financiada por empréstimos norte-americanos. Esse momento histórico foi marcado 

por problemas sociais, econômicos e ambientais. 

A destruição do meio ambiente de forma desordenada pelo desenvolvimento 

industrial, desconsiderando os aspectos sociais, ocasionou problemas ambientais 

que passaram a ser realidade em muitos países, inclusive do Brasil. Esse fato 

influenciou o ensino de ciências que incorporou nos currículos o meio ambiente e à 

saúde. Passou-se a questionar a crença na neutralidade da ciência e o padrão de 

desenvolvimento tecnológico, bem como suas implicações econômicas, sociais e 

políticas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino de Ciências destaca: 

Em meio à crise político-econômica, são fortemente abaladas a crença na 
neutralidade da Ciência e a visão ingênua do desenvolvimento tecnológico. 
Faz-se necessária a discussão das implicações políticas e sociais da 
produção e aplicação dos conhecimentos científicos e tecnológicos, tanto 
em âmbito social como nas salas de aula (BRASIL, 1997, p. 21). 



 

 

 

 

Do impacto da ciência e tecnologia na sociedade, surgiu no ensino de 

Ciências um movimento pedagógico conhecido como Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), com enfoque na aprendizagem e que visa ao desenvolvimento da 

capacidade de tomada de decisão dos estudantes. Esse enfoque foi influenciado no 

Brasil pelas tendências pedagógicas progressistas como: a Educação Libertadora e 

a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. 

Dessa forma, a nível internacional para atender essa nova exigência eram 

elaborados diversos projetos para o ensino de ciências com maior abrangência para 

a população. No Brasil esse período foi marcado com a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 5.692/71 que universalizou a 

obrigatoriedade da disciplina ciências em todo o ensino fundamental.  

Em 1972, o governo federal criou, o Programa e Melhoria do Ensino 

(PREMEN) que implementou vários projetos para o ensino de ciências e apoiou a 

nova modalidade de licenciatura regulamentada pela Resolução CFE nº 30/74. A 

formação de todas as Ciências e de Matemática era realizada em um período 

comum, que poderia ser complementado por novos cursos para professores que 

desejassem se especializar em Física, Química, Biologia ou Matemática.   

Segundo Krasilchik (1987) a licenciatura regulamentada pela Resolução CFE 

nº 30/74 não favoreceu formações com qualidade, ampliou o já precário sistema de 

formação docente. As manifestações das Sociedades Brasileiras de Física, Química 

e Matemática, e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

contra a Resolução representava um marco tanto no ensino de ciências quanto no 

processo de redemocratização do país.  

Nesse sentido, os cursos que almejavam formar professores críticos e 

reflexivos para atender as demandas advindas do desenvolvimento cientifico e 

tecnológico não se concretizou na prática. Apesar da emergência por mudanças no 

ensino de ciências, os professores continuavam despreparados para incorporar em 

sua prática novas metodologias.  

 

Embora se preconizasse a valorização das disciplinas científicas, na prática, 
a inclusão de disciplinas profissionalizantes acabou comprometendo-lhes o 
desenvolvimento, fragmentando-as e/ou esfacelando-as. O despreparo dos 
professores exigia uso constante de livro-texto, muitas vezes de má 
qualidade, trabalhava-se diretamente com estudo dirigido, composto, na 
maioria das vezes, de questões de múltiplas escolha e/ou questões abertas 
de transcrição (PORTO, 2009, p.19). 



 

 

 

 

Nos anos de 1980, a crise econômica e social agrava o desemprego e a 

qualidade do ensino devido a ampliação de vagas sem condições de trabalho com 

salas lotadas e despreparo dos professores. Com o fim do regime militar, houve 

abertura política e uma maior exigência pela democratização do ensino. O processo 

educacional passou a ter novos objetivos para introduzir os estudantes nas novas 

tecnologias. O foco da aprendizagem era a construção do conhecimento o científico.  

Os professores organizados em movimentos sindicais exigiam o acesso a 

escola com qualidade para todos, melhores salários e condições de trabalho. O 

ensino de ciências passou a ser debatido com ênfase por pensadores de outras 

áreas do conhecimento, enfatizando aspectos mais gerais, para além da sala de 

aula.  

Também nessa fase, passou-se a contestar as metodologias ativas e a 

incorporar o discurso da formação do cidadão crítico, consciente e participativo. As 

concepções construtivistas destacaram o processo de construção do conhecimento 

científico pelo aluno, valorizando mais os conhecimentos intuitivos, espontâneos e 

prévios. Pesquisadores do ensino de Ciências demonstraram o que professores já 

reconheciam que a simples prática de experimentação não garantia a aquisição do 

conhecimento científico.  

As propostas educativas enfatizavam a necessidade de levar os estudantes a 

desenvolverem o pensamento reflexivo e crítico; a questionarem as relações 

existentes entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o meio ambiente e a se 

apropriarem de conhecimentos relevantes científica, social e culturalmente. Dessa 

forma: 

 

O ensino de ciências continua a ser objeto de preocupação dos organismos 
centrais relacionados á Educação, Ciência e Tecnologia. Assim, a CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), como 
parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(PADCT), cria, em 1983, um novo Projeto para Melhoria do Ensino de 
Ciências e Matemática, passando a constituir o “Subprograma Educação 
para a Ciência (SPEC)” (KRASILCHIK, 1987, p. 25). 
 
 

Essa intenção de projetos para apoiar o ensino de ciência resultou em 

debates acadêmicos e propostas inovadoras, no entanto, nas salas de aula, 

continuavam os problemas referentes ao despreparo dos professores. Com a 



 

 

 

 

Constituição Brasileira de 1988, caracterizada como uma constituição democrática 

que favoreceu mudança no sistema educacional.  

 

Por exigência dos organismos internacionais que acompanham o 
crescimento de países em desenvolvimento, inclusive com recursos 
financeiros do Banco Mundial, a década de 1990 iniciou-se sob a influência 
do Plano Decenal da Educação, que estabelecia metas a serem 
implementadas com prazos preestabelecidos e avaliações sistêmicas, que 
pretendiam conhecer melhor a realidade educacional brasileira nos seus 
diferentes níveis e modalidades de ensino (PORTO, 2009, p.21). 
 
 

Nesse contexto, ocorreu em 1996 a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional LDB 9394/96 e a Diretrizes Curriculares Nacionais. Em 1998, 

publicaram os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de ciências. Tais 

documentos de natureza política, contemplam questões e concepções relativas a 

educação e ao desenvolvimento científico.  

 O ensino de ciências vem sendo redirecionado para a cidadania, portanto, a 

formação de professores aponta para uma perspectiva de interdisciplinaridade entre 

as Ciências e as demais áreas de conhecimento. Trivelato e Silva (2011, p.8) 

destacam alguns tópicos importantes em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem em Ciências, da seguinte forma: 

 

Reconhecer a existência de concepções espontâneas (conhecimentos 
prévios);  
Entender que o processo de aprendizagem de conteúdos científicos requer 
construção e reconstrução de conhecimentos; 
Aproximar a aprendizagem de Ciências das características do fazer 
científico; 
Entender o pluralismo que envolve o processo ensino e aprendizagem em 
Ciências. 

 
 

O fazer docente fundamentado na transformação da realidade, tem como 

função contribuir na formação de um cidadão, conhecedor das relações entre 

ciências, tecnologia e sociedade. Constituindo-se em um novo padrão de educação, 

denominado alfabetização científica. Segundo Chassot (2007) a ciência é uma 

linguagem, ser alfabetizado é saber ler cientificamente o que está escrito na 

natureza, desta forma a alfabetização científica é uma alternativa para potencializar 

um ensino de ciências mais comprometido com a democratização da educação. 

 



 

 

 

 

1.6 IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS EM TEMPO DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Nos anos de 1990, a inclusão de alunos NEE no ensino regular ganhou 

notoriedade tanto no campo político como no educacional. Contudo, a escola ainda 

vivencia as dificuldades, as limitações e a falta de assessoramento adequado para 

atender com qualidade a todos os alunos. O aumento das matrículas pode ser 

evidenciado no diagnóstico da Educação Especial, realizado pelo censo 

Escolar/MEC/INEP, divulgado no documento Marcos Políticos-Legias da Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 

Com relação aos dados da educação especial, o Censo Escolar registra 
uma evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, 
expressando um crescimento de 107%. No que se refere ao ingresso em 
classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 640%, 
passando de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006 (BRASIL, 
2010, p.17). 

 

O professor da classe comum exerce um papel fundamental como mediador 

dos processos de ensino-aprendizagem. Apesar de receber o aluno NEE na sala de 

aula, o processo de inclusão desses alunos não é de responsabilidade apenas do 

professor. A escola também deve assumir o compromisso com a inclusão. É 

necessário, portanto, que a escola contemple no Projeto Político da Escola, ações 

coletivas para a efetivação da inclusão.  

O ensino de ciências deve ser redimensionado para atender a 

heterogeneidade dos alunos. Com diferentes estratégias para contribuir com a 

aprendizagem de ciências de todos os estudantes, inclusive dos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, pois:   

 

A ciência é a base de toda construção do conhecimento acadêmico e a 
escola comum opera com esse saber universal, produzindo e reproduzindo, 
em detrimento do saber particular. Ela amplia todo e qualquer conhecimento 
que o aluno traz da sua experiência pessoal, social e cultural e procura 
meios de fazer com que o aluno supere o senso comum (BATISTA, 
MANTOAN, 2007, p.07). 

 

É salutar discutir qual o real papel dos professores de ciências na inclusão 

dos alunos cegos, pois os mesmos têm condições de acompanhar o currículo do 

ensino de ciências dos demais alunos da classe regular.  



 

 

 

 

[...] O professor de classe comum não deverá alterar o desenvolvimento dos 
conteúdos estabelecidos pela escola, nem precisará alterar 
fundamentalmente seus procedimentos, pelo fato de ter um aluno com 
deficiência visual entre os demais (BRASIL, 2005, p.134). 

 

O conhecimento insuficiente sobre educação especial e educação inclusiva 

de muitos professores de ciências está associado, muitas das vezes, com a sua 

formação inicial. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Ciências 

Biológicas (2001) instituem que a modalidade licenciatura deverá contemplar, além 

dos conteúdos próprios das Ciências Biológicas, a formação pedagógica, deverá 

contemplar uma visão geral da educação e dos processos formativos dos 

educandos.  

Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de Ciências no nível 

fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio. E dentre os princípios que 

constitui a estrutura do curso de Ciências Biológica destaca-se: “contemplar as 

exigências do perfil do profissional em Ciências Biológicas, levando em 

consideração a identificação de problemas e necessidades atuais e prospectivas da 

sociedade, assim como da legislação vigente” (idem, 2001).  

No que se refere a relação, entre os professores da sala comum e o processo 

de inclusão, a Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001, institui as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.   

 

Art. 6º Para a identificação das necessidades educacionais especiais dos 
alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola 
deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo 
de ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: 
I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, 
orientadores e supervisores educacionais; 
II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 
III - a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, 
Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério 
Público, quando necessário (BRASIL, 2001, p.70-71). 

 

Nesse sentido, para atender os alunos NEE na escola regular a LDB nº 

9394/96 no artigo 59, inciso 3, estabelece que os sistemas assegurarão dois perfis 

de professores: “professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns”. 



 

 

 

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica define 

o professor especialista que atua na SRMF, aquele com formação inicial nos Cursos 

de Licenciatura em Educação Especial ou em Pedagogia com habilitação em 

educação especial, bem como pós-graduação na área da educação especial.  E são 

considerados professores capacitados para atuar em classes comuns, aqueles que 

comprovem que, em sua formação (médio ou superior), foram incluídos conteúdos 

ou disciplinas sobre educação especial e desenvolvido competências para: 

I- Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos; 

II- Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas do conhecimento; 

III- Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo; 

IV- Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em  
educação especial (BRASIL, 2OO1, p.31-32). 

As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, ao 

apontar tais competências para o professor da sala comum, caracteriza a identidade 

profissional do professor em tempo de educação inclusiva, ao destacar algumas 

atribuições no trabalho docente como: identificar as necessidades educacionais 

especiais dos alunos, flexibilizar o planejamento e atuar em equipe com professores 

especializados em educação especial. Vale ressaltar que para compreender a 

categoria identidade é importante recorrer ao significado da palavra. Conforme Rios 

(2009, p.366) identidade é:  

 

1.Caráter do que idêntico ou perfeitamente igual. 2. Conjunto dos caracteres 
próprios de uma pessoa (nome, sexo, profissão, impressões digitais) que a 
fazem reconhecer como a própria. 3. Equação cujos membros são 
identicamente os mesmos.  
 

 

 Esses conceitos ressaltam que identidade deve ser entendida, 

preferencialmente, como categoria social, que possui características semelhantes 

em relação ao outro. “[...] A identidade dos professores, como toda identidade, faz-

se e é este fazer-se que constitui o que somos enquanto sujeitos que assumem a 

própria história de outros tempos e espaços” (GHEDIN, ALMEIDA e LEITE, 2008, p. 

14).   

Dessa forma, a identidade profissional do professor de ciências na escola 

inclusiva, é construída coletivamente a partir dos seus conhecimentos, condições de 



 

 

 

 

trabalho, formação, desejos e valores, ao interagir com o aluno com deficiência 

visual, escola e sociedade. “A reflexão sobre o tema ‘o professor diante do aluno 

com deficiência’ exige a consideração de diversos aspectos como, por exemplo, os 

de ordem jurídica, política e pedagógica [...]” (SOARES e CARVALHO, 2012, p.70). 

Conforme Pimenta e Lima (2011) é importante também considerar os aspectos 

subjetivos da profissão, que dizem respeito a identificação e a adesão dos sujeitos a 

ela, para que os candidatos a essa profissão digam, para si, que querem ser 

professores. 

Nesse sentido, a identidade profissional do professor na escola inclusiva é 

construída no cotidiano da escola, enquanto sujeito que interage ao desenvolver a 

docência, expressa seus valores, seus anseios, seus conhecimentos e saberes 

pedagógicos. “Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 

social da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições” (PIMENTA, 2009, p.19). Diante da complexa realidade do 

cotidiano das escolas com as novas demandas dos alunos com necessidades 

especiais.  

Os educadores alegam não saber o que fazer com os alunos que 
apresentam dificuldade, indagam sobre como ensinar a quem 
pressupostamente não aprende, não fala, não vê, não ouve, não se move, 
não desenha, não brinca, não age da forma que aprendemos a reconhecer 
como normal, típica, adequada, da forma que institui-se na escola como 
indicadora de aprendizagem e de desenvolvimento (SOARES e 
CARVALHO, 2009, p.71). 

 

Pimenta (2009) destaca que o processo de construção de identidade dos 

professores ocorre por meio de saberes da docência. O primeiro é mobilizar os 

saberes da experiência socialmente acumulada, a mudança histórica da profissão, o 

exercício profissional em diferentes escolas, a não valorização financeira e social 

dos professores, as dificuldades diante de escolas precárias, superlotadas, 

indisciplina e outros.   

Vale ressaltar que os saberes da experiência não são suficientes para o 

professor construir sua identidade, é necessário, portanto, idem (2009), mobilizar os 

saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos. Os saberes do conhecimento 

refere-se a apropriação dos conhecimentos específicos de cada área de estudo das 

licenciaturas, reconhecendo a diferença entre informação e conhecimento, e o poder 

do conhecimento para o exercício profissional.  



 

 

 

 

De posse da experiência e do conhecimento específico da sua formação 

ibidem (2009), enfatiza que o professor necessita dos saberes pedagógicos, 

relacionados com as necessidades reais dos processos de ensino e de 

aprendizagem, a partir de uma atitude reflexiva, em relação ao ensino e as 

condições sociais que o influenciam. 

1.6.1 Identidade profissional docente: reflexão-ação-reflexão na escola inclusiva 

 

Com o aparato legal e com as inúmeras discussões sobre a inclusão dos 

alunos NEE na escola comum, os pais e a sociedade como um todo faz cobranças 

para que o professor cumpra seu papel de educador, pois ele está inserido nessa 

realidade do cotidiano escolar e gera uma expectativa a seu respeito. São eles que, 

no meio de seus medos, dúvidas, ansiedades, disponibilidades, acolhimentos e 

possibilidades, assumem os alunos em suas salas de aula. 

 
É neste contexto de complexidade das novas atribuições da escola que os 
professores desenvolvem o seu trabalho, e é a partir dessa perspectiva que 
são cobrados por toda sociedade. Muitas das vezes são responsabilizados 
pelos fracassos e insucessos da escola e do sistema de ensino, a partir de 
uma análise aligeirada, pontual e linear da situação educacional de nosso 
país, sem considerar a fragilidade do sistema educacional em termos de 
políticas públicas, condições de trabalho do profissional docente e 
problemas referentes à sua formação inicial. (GHEDIN, ALMEIDA e LEITE, 
2008, p. 27-28).  

 

O direito à educação para todos, garantido em lei, na verdade ocorre apenas 

no aumento de matrícula, e a qualidade continua sendo alvo de expectativas e 

cobranças por parte da sociedade. Diante desse contexto, o processo de inclusão, 

muita das vezes, é considerado mais problema para as escolas. Os professores 

sentem-se despreparados e desmotivados para enfrentar essa realidade.  

 

Nosso sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem vivido 
muitas dificuldades para equacionar uma relação complexa, que é a de 
garantir escola para todos, mas de qualidade. É inegável que a inclusão 
coloca ainda mais lenha na fogueira e que o problema escolar brasileiro é 
dos mais difíceis, diante do número de alunos que temos que atender, das 
diferenças regionais, do conservadorismo das escolas, entre outros fatores. 
(MANTOAN, 2006, p.23) 
 

 



 

 

 

 

              Segundo, Ghedin, Almeida e Leite (2008, p.28) nessa escola o professor 

deve ter alguns atributos e preocupações, como segue: 

 

Estar comprometida com as crianças que finalmente conseguiram adentrar 

as escolas; 

Ser capaz de desenvolver um trabalho docente de qualidade numa escola 

para todos; 

Ser um profissional com capacidade de inovação, de criação, de 

participação nos processos de tomadas de decisões e de produção de 

conhecimentos e não um simples técnico, reprodutor de conhecimentos e/ 

ou monitor de programas pré-elaborados; 

Ter vivenciado um processo formativo que lhe tenha garantido o cesso ao 

saber, ao saber fazer e ao saber ser (conhecimentos, habilidades, atitudes, 

valores); 

Saber que o seu papel é fundamental e imprescindível para a construção de 

uma escola pública de melhor qualidade. 

 

A inclusão dos alunos NEE na escola comum ocorre nessa realidade. “A 

construção e o fortalecimento da identidade e o desenvolvimento de convicções 

em relação à profissão estão ligados às condições de trabalho e ao 

reconhecimento e valorização [...]” (PIMENTA e LIMA, 2011, p.66). A identidade 

profissional do professor vai se constituindo no cotidiano complexo das escolas 

inclusivas, daí a importância da competência reflexiva na formação de 

professores e no exercício profissional. 

Conforme Libâneo (2012), reflexividade é uma característica dos seres 

racionais conscientes; todos os seres humanos são reflexivos, todos pensamos 

sobre o que fazemos. O autor destaca que há pelo menos três significados 

bastantes distintos da reflexividade. O primeiro significa reflexividade como 

consciência dos próprios atos, pensar sobre si mesma, pensar sobre suas idéias, 

examinando-a, modificando-a, numa reflexão interior. O segundo significado é a 

reflexão como uma relação direta do mundo com sua ação, experiência, tem 

haver a forma como a pessoa age em determinada situação. O terceiro 

significado é a reflexividade dialética, diante de uma realidade, independente da  

sua reflexão, pode ser captada pela sua reflexão, é uma realidade de movimento. 



 

 

 

 

O professor reflexivo atua em constante construção, portanto, pensa, 

planeja e reelabora sua prática pedagógica a partir do seu cotidiano escolar. 

Para ele, a realidade não está pronta e acabada, sua identidade profissional se 

constitui em meio as experiências bem sucedidas e necessidades de solucionar 

problemas. Nessa perspectiva, o professor reflexivo compreende que a inclusão 

é uma nova realidade que exige mudanças no jeito de ensinar e aprender.   

A identidade profissional do professor perpassa pelas complexas relações 

entre contexto, saber e homem nas reflexões do cotidiano escolar. Assim, nas 

escolas inclusivas, o professor da sala comum diante dos alunos NEE, se 

depara com vários caminhos de incertezas, de dúvidas. Daí a importância da 

reflexão–ação-reflexão na constituição do saber do trabalho docente, numa 

perspectiva de conhecimento inacabado, incompleto que vai se constituindo 

historicamente. Freire (1996) destaca os saberes necessários à prática 

educativa, a saber: 

 Ensinar exige rigorosidade metódica: o professor na sua prática docente 

deve reforçar a capacidade crítica do educando, e que sejam criadores, 

instigadores, inquietos, curiosos, humildes e persistentes; desse modo; o 

professor pode ensinar a pensar certo, e uma das condições necessárias a 

pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. 

 Ensinar exige pesquisa: o professor precisa está em constante formação, 

não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, visto que, somos seres 

históricos e estamos em constante construção.  

 Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos: o professor deve não 

só respeitar os saberes dos educandos, mas dar condições dos mesmos 

perceber a relação de sua experiência com os conteúdos, fazendo com que ele 

possa refletir e agir sobre sua realidade. 

 Ensinar exige criticidade: o professor deve ser crítico em sua ação 

educativa, a forma que age, ao oportunizar a construção do conhecimento dos 

alunos.   

 Ensinar exige estética e ética: o professor deve  estar comprometido com 

os resultados do seu trabalho, sendo capaz de comparar, de valorizar, de intervir, 

de escolher, e de decidir, com o intuito de melhoria da qualidade de vida do 

aluno. 



 

 

 

 

  Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo: o professor 

deve ter em seu discurso uma relação direta com sua prática, com sua forma de 

agir, de contribuir para o crescimento da cidadania, a partir de exemplo;  

 Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 

discriminação: o professor deve aceitar o novo, mesmo com as incertezas, livre 

de qualquer discriminação, pois a prática preconceituosa ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia.  

 Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática: o professor deve ter uma 

prática crítica, envolvendo o movimento dialético, entre o fazer e o pensar sobre 

o fazer.  

 Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural: o 

professor deve assumir-se como ser social, histórico, pensante, transformador, 

criador, realizador de sonhos, capaz de reconhecer o outro, capaz de ter raiva e 

capaz de amar. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. 

Com esses saberes o professor em tempo de educação inclusiva, se percebe 

como sujeito histórico inserido numa realidade, com demandas que exigem novos 

conhecimentos, com isso, é um ser incompleto, inacabado, que sua identidade 

profissional está em constante construção.  

 

Cada vez mais sentíamos, de um lado, a necessidade de uma educação 

que não descuidasse da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, e, 

por outro, de não descuidar das condições peculiares de nossa sociedade 

em transição, intensamente mutável e contraditória (FREIRE, 1979, p. 66). 

  

Nesse sentido, a educação Inclusiva requer dos professores mudanças 

sociais e individuais, por meio de uma prática crítica, consciente, respeitando as 

diferenças, a autonomia, o ritmo e o nível de aprendizagem dos alunos. Como ser 

inacabado, constrói sua identidade profissional, na relação professor aluno, através 

da mediação de signos criados pela sociedade como: a linguagem, escrita, gestos, 

números, desenhos e outros. A partir da interação social os sujeitos se apropriam 

desses signos e se desenvolvem. 

Na perspectiva histórico-social tudo o que constitui o sujeito já esteve antes 

no âmbito social. “[...] o mundo não é visto simplesmente em cor e forma, mas 

também como um mundo com sentido e significado” (VYGOTSKY, 2007, p.24). 



 

 

 

 

Desta forma, o sujeito constrói a si e aos outros. Esse movimento se dá pela via da 

internalização, que possibilita ao sujeito se apropriar do que existe no externo por 

meio da mediação de signos apropriados na relação com outros, para torná-la 

interna.  

 

1.7 CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY PARA A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR 

    

 Lev Vygotsky (1896-1934), mesmo em um período curto de vida, teve uma 

produção intelectual relevante. Suas obras são caracterizadas como 

interdisciplinares, pois apesar de seu maior interesse ser o estudo da origem dos 

processos tipicamente humano, no contexto histórico-cultural, envolveu várias áreas 

do conhecimento na sua trajetória acadêmica tais como: arte, literatura, lingüísticas, 

filosofia, neurologia, antropologia, psicologia, história e temas voltados para a 

educação como um todo. “Fundamentalmente o que Vygotsky buscou foi uma 

abordagem abrangente que possibilitasse a descrição e a explicação das funções 

psicológicas superiores em termos aceitáveis para as ciências naturais” 

(COUTINHO, MOREIRA, 2004, p.140). 

 Assim, Vygotsky levantou questões que serviram de base para serem 

investigadas posteriormente, “[...] dedicou sua vida ao esforço de romper, 

transformar e ultrapassar o estado de conhecimento e reflexão sobre o 

desenvolvimento humano de seu tempo” (REGO, 2009, p.17). Sua produção 

intelectual foi interrompida precocemente. Continuada e aprofundada por seus 

colaboradores, em particular Leontiev e Luria. 

 De acordo com Vygotsky (2007) os processos mentais superiores, são 

mecanismos psicológicos (memória, pensamento, linguagem, ação intencional), 

complexos, que estão presentes nos seres humanos, diferenciando-os dos animais. 

A atividade psicológica “superior” que ocorrem nas ações de pensar, planejar, 

lembrar um fato se diferencia das elementares como a sucção do seio materno.  

Essas funções psicológicas superiores têm origem nas relações sociais e envolvem 

o controle consciente do comportamento.  



 

 

 

 

 As funções psicológicas superiores ocorrem nas relações sociais de forma 

indireta, isto é, sempre mediada. Assim, o homem interage com o mundo numa 

relação mediada, por meio do uso de instrumentos e signos. Esse signo possui, 

também, a característica de ação reversa (isto é, ele age sobre o individuo e não 

sobre o ambiente). O processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato 

complexo, mediado, representado da seguinte forma: 

 

   

S----------------------------------------------R 

 

                             

                            X 

Legenda: 
S= estímulo 
R= resposta 
X= elo intermediário ou elemento mediador 
 
Figura 06: Estrutura das operações com signos 
Fonte: VYGOTSKY, 2007, p. 33. 
 
 

 As sociedades criam não só instrumentos, mas também signos, ambos são 

criados ao longo da história das sociedades, modificando e influenciando o 

desenvolvimento social.  

 

Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; um 
signo é algo que significa alguma outra coisa. Existem três tipos de signos: 
1) indicadores, são aqueles que têm uma relação de causa e efeito com 
aquilo que significam (fumaça indica fogo, porque é causada por fogo); 2) 
icônicos, são imagens ou desenhos daquilo que significam; 3) simbólicos, 
são os que têm uma relação abstrata com o que significam. As palavras, por 
exemplo, são signos lingüísticos, os números são signos matemáticos; a 
linguagem, falada e escrita, e a matemática são sistemas de signos 
(MOREIRA, 2011, p. 109).  

 

Conforme Oliveira (1997) o instrumento é um elemento interposto entre o 

trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de 

transformação da natureza. O machado, por exemplo, corta mais e melhor que a 

mão humana, a vasilha permite armazenamento. Os instrumentos, portanto, são 

elementos externos ao individuo, voltados para fora dele, sua função é provocar 

mudanças nos objetos, controlar processos da natureza. Os signos, por sua vez, são 



 

 

 

 

ferramentas que auxiliam os processos psicológicos e não nas ações concretas, 

como os instrumentos. Na sua forma mais elementar o signo é uma marca externa, 

que auxilia o homem nas tarefas que exigem memória ou atenção.  

Os significados atribuídos aos instrumentos e signos estão relacionados com 

a interação social, por exemplo, as palavras, gestos, escritas, imagens, fala e outros 

são construídos socialmente. Através da apropriação dessas construções 

(internalização), o sujeito se desenvolve, Isto é, quando um indivíduo aprende, por 

exemplo, a palavra caderno, esse conceito é internalizado e passa a ser uma 

representação mental como signo mediador, utilizado pelas pessoas que falam a 

língua portuguesa e que tem contato com o caderno no seu cotidiano.   

  

Os significados são contextuais: em outra língua a palavra “mesa” pode não 
significar nada ou ter significado distinto. A palavra “pesquisa”, por exemplo, 
em português se aplica, geralmente, a atividade científica, enquanto que em 
espanhol se refere mais a investigação policial. Gestos que têm significado 
obsceno em uma cultura podem não tê-lo em outra (MOREIRA, 2011, 
p.110-111). 
 
 

A chegada dos alunos cegos na escola tem causado inquietação em muitos 

professores da sala comum, que acostumados com a “homogeneidade” das classes, 

demonstram dificuldades em desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem 

para atender essa nova demanda. Nesse sentido, a teoria histórico-social de 

Vygotsky tem contribuído com a compreensão da identidade do professor na escola 

inclusiva, ao destacar a importância do trabalho docente como um elemento de 

mediação entre o sujeito e a construção do seu conhecimento.  

 

[...] A abordagem histórico-cultural aponta a heterogeneidade como 
característica de qualquer grupo humano e fator imprescindível para as 
interações em sala de aula. A diversidade de experiências, trajetórias 
pessoais, contextos familiares, valores e níveis de conhecimento de cada 
membro do grupo viabilizam no cotidiano escolar a possibilidade de trocas, 
confrontos, ajuda mútua e conseqüentemente ampliação das capacidades 
individuais e coletivas. Esta seria a síntese de uma argumentação teórica 
para a defesa de que todos os alunos podem ser educados nos espaços do 
ensino comum (CARNEIRO, 2006, p.151).  

 

A construção da identidade do professor de ciências ao receber um aluno 

cego se dá por meio do reconhecimento da heterogeneidade, marcada pela 

diferença no ato de ensinar e aprender. A aprendizagem não é espontânea, e uma 



 

 

 

 

das funções da escola é intervir de forma intencional no desenvolvimento do aluno 

por meio do ensino.  

Nesse processo, o professor planeja a mediação, buscando mecanismos e 

encaminhamentos para que todos os alunos se apropriem do conhecimento para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Para isso, deve considerar a 

especificidade do saber do aluno, seus conhecimentos prévios, Isto é, o nível de 

desenvolvimento real.  

Na constituição do saber, Vygotsky (2007) destaca que o aprendizado deve 

ser combinado de alguma maneira com o nível de desenvolvimento do aluno. Para 

mediar na construção do conhecimento do aluno cego, o professor deve considerar  

a Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) e a Zona de Desenvolvimento Potencial 

(ZDP).  

A ZDR representa os conhecimentos já internalizados pelos alunos, é a 

capacidade de resolver sozinho uma situação problema. E no ZDP, o aluno é capaz 

de resolver o problema com ajuda do professor, ao fornecer pistas, explicações ou 

mostrar exemplos. Na dinâmica desses dois níveis de desenvolvimento está a Zona 

de Desenvolvimento Proximal que é a distância entre a Zona de Desenvolvimento 

Real e a Zona de desenvolvimento Potencial, marcado por aquilo que está próximo, 

mas não foi atingido.  

 

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 
amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 
amadurecerão, mas que estão em estado embrionário. Essas funções 
poderiam ser chamadas “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, em vez de 
“frutos” do desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.98). 

 

Na concepção vygotskyana (2007) a zona de desenvolvimento potencial 

contribui com a construção da identidade profissional do professor em tempo de 

educação inclusiva, pois permite delinear o futuro imediato da criança e seu estado 

dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi 

atingido através do desenvolvimento, como também aquilo que está em processo de 

maturação. “[...] na interação social que deve caracterizar o ensino, o professor é o 

participante que já internalizou significados socialmente compartilhados para os 

materiais educativos do currículo” (MOREIRA, 2011, p.118). 

 



 

 

 

 

Com isso é possível perceber a importância da interação social para a 

apropriação dos significados dos signos. Não é através do desenvolvimento 

cognitivo que o sujeito adquire a capacidade de socializar, mas é por meio da 

socialização que se dá o desenvolvimento dos processos mentais superiores. 

Quanto maior for o número de instrumentos e signos que o sujeito internaliza por 

meio da mediação, maior será o desenvolvimento. O aprendizado impulsiona o 

desenvolvimento.   

 

No caso de crianças com algum déficit, seja sensorial, motor, neurológico 
ou qualquer outro que represente uma situação de risco ao 
desenvolvimento, tais experiências precisam ser intensificadas, garantindo 
assim a possibilidade de formação de funções psicológicas superiores. A 
escassez de estimulação significativa compromete o desenvolvimento 
integral da criança. Na ausência de signos culturais mediadores, como nos 
casos das crianças selvagens, o padrão de desenvolvimento se distancia do 
humano (CARNEIRO, 2006, p.143). 

 

Dessa forma, o professor torna-se um aliado importante do aluno cego na 

apropriação do conhecimento, ao oportunizar situações de aprendizagem a partir de 

seus conhecimentos prévios. A construção do conhecimento ocorre de forma 

dinâmica, e está constantemente mudando. 

 

A escola desempenhará bem seu papel, na medida em que, partindo 
daquilo que a criança já sabe (o conhecimento que ela traz de seu 
cotidiano, suas idéias a respeito dos objetos, fatos e fenômenos, suas 
teorias acerca do mundo), ela for capaz de ampliar e desafiar a construção 
de novos conhecimentos, na linguagem vygotskiana, incidir na zona de 
desenvolvimento potencial dos educandos. Dessa forma poderá estimular 
processos internos que acabarão por se efetivar, passando a constituir a 
base que possibilitará novas aprendizagens (REGO, 2009, p.108). 

 

Sobre as deficiências Carneiro (2006) ressalta que Vygotsky distingui dois 

tipos de deficiência: primária e secundária. A deficiência primária compreende as 

lesões orgânicas, lesões cerebrais, malformações orgânicas, alterações 

cromossômicas, enfim, características físicas que podem interferir significativamente 

no processo de desenvolvimento. Já a secundária refere-se ao desenvolvimento 

destes indivíduos, a partir das relações sociais. O autor também enfatiza outro 

conceito vygotskyano, o conceito da compensação.  

 

 



 

 

 

 

O fato fundamental que encontramos no desenvolvimento agravado pelo 
defeito é o duplo papel que desempenha a insuficiência orgânica no 
processo desse desenvolvimento e da formação da personalidade da 
criança. Por um lado, o defeito o menos, a limitação, a debilidade, a 
diminuição do desenvolvimento; por outro, precisamente porque cria 
dificuldades, estimula um avanço elevado e intensificado. A tese central da 
defectologia atual é a seguinte: todo defeito cria os estímulos para elaborar 
uma compensação (Vygotsky 1997 apud. CARNEIRO, 2006, p.147). 
 
 

 O aluno cego, muito das vezes, não sente diretamente sua deficiência, 

sofrem as dificuldades que derivam dela, como o isolamento social, a exclusão. 

Vygotsky destaca que a interação entre grupos sociais heterogêneos é fundamental 

para o processo de ensino.  A escola como instituição organizada, contribui para que 

todos os alunos tenham uma inserção interativa na sociedade, pois o aluno como 

um ser histórico não pode ser somente ativo ou passivo, mas sim interativo. Nas 

relações interpessoais com outras pessoas ele se apropria, produz e reproduz a 

sociedade a que pertence. 

Para reconhecer e conhecer as diferenças e atender as especificidades dos 

alunos cegos, é necessário uma prática pedagógica dinâmica, com um currículo 

inclusivo. Com as demonstrações, explicações, experimentações, questionamentos 

e abstrações proporcionadas pelo professor no ato de ensinar, Portanto, como 

mediador do conhecimento, o professor contribui para o desenvolvimento do 

individuo favorecendo sua participação social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo será abordado o caminho percorrido, os participantes, o 

método, os instrumentos, e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento da 

pesquisa.   Tão importante quanto à definição do objeto de estudo é a escolha do 

método e a técnica científica. “Assim, o método é o con junto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros traçando o caminho a ser seguido 

[...]” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p.65).   

Vale ressaltar que, os instrumentos selecionados para serem utilizados na 

pesquisa tiveram o propósito de conhecer uma realidade mais ampla do processo de 

inclusão na rede regular de ensino, e conseqüentemente verificar os aspectos 

essenciais que constitui a identidade profissional do professor de ciências frente ao 

processo de inclusão dos alunos cegos.  

 

2.1 TIPO E ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

A pesquisa de campo tem como objetivo: “[...] conseguir informações e/ou 

conhecimentos a cerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de 

uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, de descobrir novos fenômenos 

ou as relações entre eles” (MARCONI, LAKATOS, 2010, p.169). Nesse sentido, a 

pesquisa de campo por meio da observação, diálogo e entrevistas possibilita o 

conhecimento de uma realidade que em conjunto com a pesquisa bibliográfica 

permite uma melhor interpretação dos fatos e fenômenos observados.  

A análise dos dados desta pesquisa fundamentou-se numa abordagem 

metodológica qualitativa, com estudo bibliográfico, propiciando um embasamento 

teórico do processo de inclusão dos alunos cegos, o ensino de ciências, e a 

identidade profissional do professor de ciências. “Para tal, é imprescindível 

correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando-se por um modelo que 

sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou 

levantados” (MARCONI, LAKATOS, 2010, p.171).  



 

 

 

 

O enfoque qualitativo “[...] está baseado em métodos de coleta de dados sem 

medição numérica, como as descrições e as observações” (SAMPIERI, COLLADO, 

LUCIO, 2012, p.05). Dessa forma, a pesquisa tem um caráter descritivo, tendo em 

vista que aborda quatro aspectos: “[...] investigação, registro, análise e interpretação 

de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente” (MARCONI, 

LAKATOS, 2009, p.06).  

 Mesmo em menor proporção, também foi utilizada a abordagem quantitativa, 

tendo em vista, a apropriação de dados objetivos (formação de professor, recursos 

utilizados, números de salas de recursos e outros). “O enfoque qualitativo busca 

principalmente ‘dispersão ou expansão’ dos dados ou das informações; enquanto o 

quantitativo pretende intencionalmente ‘delimitar’ a informação (medir com precisão 

as variáveis do estudo, ter ‘foco’)” (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2012, p.08, grifo 

do autor). 

 Para as pesquisas de campo descritivas é possível utilizar dados 

quantitativos e qualitativos. Neuman (apud SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2012, 

p.11), sintetiza as atividades do pesquisador qualitativo, ressaltando nos seus 

comentários que este: “Produz dados em forma de notas extensas, esquemas, 

mapas ou ‘quadros humanos’ para gerar descrições bastante detalhadas”.  

  

2.2 LOCAL 

 

A coleta de dados foi realizada na cidade de Boa Vista, RR, nos seguintes 

ambientes: duas escolas estaduais da rede regular de ensino, do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental, na Divisão de Educação Especial, da Secretaria Estadual de 

Educação de Roraima e no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento as 

Pessoas com Deficiência Visual de Roraima, (CAP-DV/RR).  

 

2.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Para determinar a amostra é necessário considerar a população, pois “a 

amostra é uma parcela convenientemente selecionada do universo (população) é 

um subconjunto do universo” (MARCONI e LAKATOS, 2009, p.16). Como o censo 



 

 

 

 

escolar de 2014, não estava concluído, a pesquisa baseou-se na quantidade de 

alunos informados pelo CAP-DV/RR, considerando que a instituição é responsável 

pelo mapeamento de alunos cegos atendidos na rede.  

Assim, a quantidade de alunos cegos matriculados no ensino fundamental de 

6º ao 9º ano, na cidade de Boa Vista, RR, é de 10 (dez) alunos. As intuições 

envolvidas na pesquisa receberam uma carta de apresentação e aos participantes 

foram entregue um termo de consentimento livre e esclarecido com uma breve 

explicação sobre o trabalho desenvolvido (Apêndice A) em cumprimento à exigência 

do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual 

de Roraima.  Por questões éticas as escolas pesquisadas e os participantes não 

serão identificados, sendo utilizadas siglas para facilitar a análise dos resultados, 

como estão descritas no quadro 05. 

 

Quadro 05: Identificação dos participantes da pesquisa 

 

 

ESCOLA 1 

SIGLA IDENTIFICACÃO SEXO FUNÇÃO/SETOR 

P1 Participante 1 Feminino Professora auxiliar 

P2 Participante 2 Feminino Professora de Ciências 

P3 Participante 3 Feminino Professora da sala 

multifuncional 

P4 Participante 4 Masculino Coordenador pedagógico 

 

ESCOLA 2 

P5 Participante 5 Feminino Professora auxiliar 

P6 Participante 6 Feminino Professora de Ciências 

P7 Participante 7 Feminino Professora da sala 

multifuncional 

P8 Participante 8 Feminino Coordenadora pedagógica 

REDE 

ESTADUAL 

DE 

EDUCAÇÃO 

P9 Participante 9 Feminino CAP-DV/RR 

 

P10 Participante 10 Feminino Divisão de Educação 

Especial 

 

Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2015. 

 

 

 



 

 

 

 

2.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

2.4.1 Entrevista 

 

 Nesta etapa foi realizada a coleta de dados através de entrevista com 

perguntas abertas e fechadas direcionadas aos participantes da pesquisa. A escolha 

de tal instrumento se deu devido a possibilidade de reelaborar as perguntas que vão 

surgindo no decorrer das entrevistas, na medida em que, o entrevistador recebe as 

respostas do entrevistado. O gravador foi um recurso utilizado para facilitar o registro 

da entrevista, quando autorizado pelos entrevistados.  

2.4.2 Pesquisa documental 

 

 Para ampliar a visão sobre a identidade profissional do professor de ciências 

na perspectiva da educação inclusiva, foi realizada uma pesquisa documental nos 

seguintes documentos: Projetos Políticos Pedagógicos das escolas lócus de 

pesquisa, no tocante a parte que trata da educação inclusiva e perfil do professor, o 

plano de ensino anual dos professores de ciências e a Resolução 07/2009 do 

Conselho Estadual de Educação de Roraima que dispõe sobre as diretrizes para a 

Educação Especial no Sistema Estadual de Roraima. Também foram verificadas a 

Matriz Curricular do Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas da Universidade 

Estadual de Roraima e o Projeto Político Pedagógico da Universidade Federal de 

Roraima, para observar se contemplam a educação inclusiva nos componentes 

curriculares.  

2.4.3 Observação sistemática 

 

A observação sistemática é um instrumento de coleta de dados, para 

conhecer uma determinada realidade. “A observação ajuda o pesquisador a 

identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não 

têm consciência, mas que orientam seu comportamento” (MARCONI e LAKATOS, 

2009, p.76). Como forma de contato mais direto com o trabalho docente foi realizada 

uma observação sistemática na sala de aula.  



 

 

 

 

Assim, foram observadas 12 aulas, sendo 06 (seis) aulas de cada professor 

de ciências. Os relatórios das observações diretas em sala de aula foram 

elaborados, a partir de um roteiro (Apêndice H) com anotações pontuais dos 

seguintes aspectos: objetivos da aula, metodologia, avaliação e interação do 

professor de ciências com a classe e com o aluno cego.  

Visto que, “na observação sistemática o observador sabe o que procura e o 

que carece de importância em determinada situação; deve ser objetivo, reconhecer 

possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe” (MARCONI e 

LAKATOS, 2009, p.78). Vale ressaltar que desde a pesquisa bibliográfica, tem sido 

registrado em diário o trajeto do estudo, com anotações gerais: ideias, hipóteses, 

descobertas, comentários pessoais sobre o estudo, orientação da pesquisa entre 

outras. 

2.5 CATEGORIZAÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS 

  

Para a elaboração dos dados faz-se necessário a organização de categorias, 

isto é, a classe, grupo. “De posse dos dados coletados, revistos e selecionados, 

inicia-se o seu processo de categorização; esse processamento pode ser realizado 

antecipadamente no próprio questionário” (MARCONI e LAKATOS, 2009, p.134).  

Os dados foram organizados de acordo com as categorias abaixo:  

• Contextualização da pesquisa: refere-se aos dados das condições das 

escolas estudadas em relação ao processo de inclusão dos alunos cegos. A saber: 

estrutura física, ações pedagógicas, dificuldades e as diretrizes sobre a educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva na educação básica, estabelecida na 

Resolução 07/2009 do Conselho Estadual de Educação de Roraima. 

• Processo de inclusão: diz respeito aos dados resultantes do conhecimento 

dos professores de ciências e professores auxiliares, envolvidos na pesquisa, sobre 

a inclusão. A saber: o conceito de escola inclusiva e educação especial; o papel da 

escola da rede comum no processo de inclusão dos alunos cegos e o que 

consideram como necessidades educacionais especiais.  

• Identidade profissional do professor de ciências: refere-se aos dados 

sobre o perfil, formação e atuação profissional na escola inclusiva. A saber: o 

conceito de escola inclusiva e educação especial; o papel da escola da rede comum 



 

 

 

 

no processo de inclusão dos alunos cegos, o que consideram como necessidades 

educacionais especiais, dificuldades, profissionalização como graduação, 

especialização, participação em cursos de Braile ou de inclusão de modo geral e 

experiência com alunos cegos.   

A partir das categorias supracitadas foi feita a tabulação dos dados, após ser 

codificados. Segundo Marconi e Lakatos (2009), antes da análise e interpretação, os 

dados devem seguir os seguintes passos: seleção, codificação e tabulação. 

 

 A codificação divide-se em duas partes: 1. Classificação dos dados, 
agrupando-os sob determinadas categorias; 2. Atribuição de um código, 
número ou letra, tendo cada um deles um significado. Codificar quer dizer 
transformar o que é qualitativo em quantitativo, para facilitar não só a 
tabulação dos dados, mas também sua comunicação (p.19).  
 

 

A análise e interpretação dos dados atribuem um significado mais preciso ao 

estudo, vinculado ao pressuposto teórico da pesquisa para se alcançar respostas ao 

problema, estabelecendo relação com os objetivos propostos.  

 

A técnica de análise de conteúdo vem-se desenvolvendo nestes últimos 
anos com a finalidade de descrever, sistematicamente, o conteúdo das 
comunicações. A atual análise de conteúdo foi acrescida de mais uma 
característica, ou seja, o desenvolvimento de técnicas quantitativas, que 
permitem maior precisão. Embora o processo da quantificação seja mais 
preciso do que a descrição qualificativa, ambos os dados devem ser 
empregados nas ciências sociais (MARCONI e LAKATOS, 2009, p.118). 

 

 

Dessa forma, como se trata de uma pesquisa com enfoque dominante 

qualitativo, com análise de conteúdo na interpretação dos dados, em certos 

momentos também foram utilizados dados quantitativos para complementar a 

abordagem, possibilitando uma visão mais ampla na análise dos dados coletados. 

“Neste modelo, o estudo se desenvolve da perspectiva de um dos dois enfoques, o 

qual prevalece, e a pesquisa mantém um componente do outro enfoque” 

(SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2012, p.17). 

2.6 PRODUTO FINAL 

 

A partir dos pressupostos teóricos e da pesquisa de campo, foi constatado 

que os professores de ciências diante do processo de inclusão, em meio à 



 

 

 

 

insegurança e anseios, sentem-se despreparados para ensinar os alunos cegos. 

Assim, o produto deste trabalho, é uma cartilha (Apêndice I) que propõe a criação de 

uma rede de apoio à inclusão nas escolas e orientações práticas de inclusão ao 

professores de ciências.  

2.7 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa de campo ocorreu nos meses de outubro, novembro e dezembro 

do ano de 2014, em duas escolas da rede estadual de ensino, com o intuito de 

possibilitar uma visão mais ampla sobre a identidade profissional do professor de 

ciências, uma vez que, iriam ser estudadas duas realidades diferentes.  

O primeiro passo foi coletar informações sobre a localização das escolas 

que atendiam alunos cegos, no Centro de Apoio Pedagógico para atendimento as 

pessoas com deficiência visual de Roraima, CAP-DV/RR. A instituição foi bem 

acolhedora, disponibilizou um quadro com o mapeamento dos alunos cegos, 

mostrando o número de alunos e suas respectivas escolas na rede estadual de 

educação de Roraima. 

De posse dessa informação, buscou-se as escolas campo de pesquisa. Os 

gestores, professores e funcionários das escolas foram solícitos e apoiaram o 

estudo. A primeira fase do estudo nas escolas foi coletar informações sobre a 

estrutura física, observando a acessibilidade para alunos cegos. Essa etapa também 

envolveu a filosofia da escola, verificando o Projeto Político Pedagógico, 

principalmente, a parte que contempla a educação especial/inclusiva; fotografias de 

eventos ou aulas em que os alunos cegos participaram e o plano de ensino dos 

professores de ciências. A segunda fase foram as entrevistas direcionadas aos 

participantes da pesquisa e a última etapa foi a observação direta em sala de aula 

na disciplina Ciências. 

Constatou-se que a coleta de dados nas escolas de um modo geral ocorreu 

de forma satisfatória, no entanto, a dificuldade se deu na fase da observação direta 

em sala de aula, pois ocorreram faltas dos alunos cegos, tendo que retornar outros 

dias.   

 Após a coleta de dados nas escolas selecionadas, foi realizada uma 

entrevista semi-estruturada direcionada a responsável da Divisão de Educação 



 

 

 

 

Especial da secretaria de educação do estado de Roraima (Apêndice F) e a 

responsável pelo Centro de Apoio Pedagógico para atendimento as pessoas com 

deficiência visual de Roraima (Apêndice G). Por fim, para compreender melhor a 

identidade profissional dos professores de ciências em tempo de educação inclusiva, 

houve o acesso ao Projeto Político Pedagógico do Curso de Biologia da 

Universidade Federal de Roraima e a Matriz Curricular do curso de Biologia da 

Universidade Estadual de Roraima. 

O estudo de campo exige um olhar de pesquisador no que se refere aos 

detalhes dos fatos observados. A sala de aula e o espaço escolar como um todo se 

tornou um laboratório de pesquisa, que possibilitou uma reflexão sobre a identidade 

profissional do professor de ciências em tempo de educação inclusiva ao ensinar 

alunos cegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Este capítulo enfatiza os resultados e a discussão da pesquisa. Os dados 

foram organizados e analisados de acordo com as categorias estabelecidas na 

metodologia do estudo, que são os seguintes tópicos: (1) contextualização da 

pesquisa, (2) processo de inclusão e (3) identidade profissional do professor de 

ciências.   

Assim, o capítulo aborda a base legal da rede estadual de ensino de Roraima 

em relação à inclusão de alunos cegos; a contextualização das escolas lócus de 

pesquisa, ressaltando a acessibilidade do espaço; a concepção de inclusão, as 

dificuldades do processo de acesso e permanência dos alunos cegos na rede 

regular de ensino e a análise sobre a identidade profissional do professor de 

ciências ao ensinar alunos cegos. 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

Para entender a identidade profissional do professor de ciências é necessário 

analisar as contribuições das ações políticas do estado de Roraima na 

implementação e viabilização da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva e a contextualização das escolas lócus da pesquisa. Neste tópico será 

apresentada a fundamentação legal que estabelece as diretrizes para a educação 

especial no Sistema Estadual de Educação de Roraima, que servirá de base para as 

discussões dos outros tópicos. 

Nesse sentido, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, determinam que: 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos (2001, p. 01).  
 

 

É nessa perspectiva, que a educação inclusiva deve acontecer no âmbito das 

discussões coletivas da comunidade escolar. Possibilitando assim, reflexão sobre as 



 

 

 

 

diferenças dos alunos diante do processo de ensino e aprendizagem, para que todos 

possam ter progresso na escola de acordo com suas especificidades.  

 

3.1.1 Rede Estadual de Educação de Roraima e a inclusão de alunos cegos  

    

A rede Estadual de Educação de Roraima atende 10 (dez) alunos cegos no 

ensino fundamental de 6º ao 9º ano, em Boa Vista. A base legal que dispõe as 

diretrizes para a educação especial no Sistema Estadual de Educação de Roraima é 

o Parecer nº 34/09 e a Resolução 07/2009 do Conselho Estadual de Educação de 

Roraima que prevê:   

 

Art. 2º O Sistema Estadual de Roraima desenvolverá a Educação Especial 
como parte da prática educacional inclusiva, objetivando assegurar o 
acesso escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, buscando promover 
respostas as necessidades educacionais especiais, garantindo: 
I-Transversalidade de educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior; 
II- Atendimento educacional especializado; 
III- Continuidade de escolarização nos níveis mais elevados de ensino; 
IV- Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado, e  demais profissionais da educação para a inclusão escolar; 
V- Participação da família e da comunidade; 
VI- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e 
VI- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.  

 
 

Dessa forma, essa normatização estabelece como apoio para o processo de 

inclusão de alunos cegos da rede comum de ensino no Estado de Roraima as 

seguintes estratégias: as salas de recursos multifuncionais, o centro de atendimento 

educacional especializado, disponibilização de um professor formado em Pedagogia 

nas classes que tem aluno NEE, qualificação para os professores especialistas e 

professores da rede comum, atendimento domiciliar, prover recursos didáticos e 

tecnologia assistiva, flexibilização curricular, acessibilidade urbanística, serviço de 

itinerância e oficina pedagógica para os alunos NEE entre outros.  

Essas estratégias são fundamentais no processo de inclusão dos alunos NEE 

na rede comum de ensino e atende as exigências da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. No entanto, nem sempre na prática 

acontece o que a lei prevê. Mesmo precisando de ajustes, a maioria das estratégias 



 

 

 

 

acima elencadas foram constatadas nas escolas que serão mencionadas nas 

análises dos outros tópicos.  

Dentre as estratégias de apoio que não foram observadas nas escolas 

pesquisadas são: a oficina pedagógica, através de atividades laborativas, onde 

estão disponíveis diferentes tipos de equipamentos e materiais para o ensino e 

aprendizagem, nas diversas áreas do desempenho profissional. E o serviço de 

itinerância que é o trabalho desenvolvido em várias escolas por um especialista que 

acompanha os alunos NEE e os professores da rede comum de ensino, 

proporcionando-lhes orientação, ensinamentos e apoios adequados.  

Infelizmente, o serviço de itinerância é de extrema importância para a 

articulação do trabalho em equipe (atendimento educacional especializado, 

professores e técnicos da secretaria de educação), tão necessário no processo de 

inclusão, e a oficina pedagógica, ao oportunizar conhecimentos na área profissional, 

proporcionaria motivação para os alunos NEE estudar e se inserir no mercado de 

trabalho. 

Na pesquisa foi possível constatar que nas classes que tem alunos cegos e 

com outras necessidades educacionais especiais, o professor de ciências atua em 

conjunto com o professor auxiliar, conforme a Resolução CEE/RR 07/2009 art. 32: 

“Quando necessário, será admitida a presença de 02 (dois) professores na mesma 

sala de aula no desenvolvimento das atividades da turma.” No entanto, a Resolução 

não especifica a função do professor auxiliar,  o que causa dúvida em relação ao 

seu papel na sala de aula, dificultando a articulação da equipe escolar no processo 

de inclusão. 

Conforme a pedagoga entrevistada na Divisão de Educação Especial, não 

existe nenhum documento por parte do departamento estabelecendo o papel do 

professor auxiliar, mas que as escolas recebem a orientação que a função do 

professor é:  

 

Auxiliar o professor titular na execução das atividades de sala de aula de 
forma que o professor titular possa oferecer suporte para todos os alunos, 
se necessário atender de forma individual o aluno especial, no entanto, não 
poderá ser professor exclusivo do aluno tendo em vista que a proposta é 
tornar esse aluno cada vez mais independente e incluso ao grupo (P10). 
 
 



 

 

 

 

As escolas por meio do Projeto Político Pedagógico poderiam, então, 

especificar a função do professor auxiliar, o que não consta no documento das duas 

escolas pesquisadas. Importa destacar que o professor auxiliar, assim denominado 

nas escolas é uma iniciativa para apoiar o processo de inclusão na rede estadual de 

educação de Roraima, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva de 2008 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9394/96 estabelecem o cuidador ou o monitor, como ocorre em outros estados. 

As duas escolas pesquisadas conforme a Resolução CEE/RR 07/2009 no Art. 

23, inciso III, possui salas de recursos multifuncionais, que são espaços da escola 

onde se realiza o atendimento educacional especializado para alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, por meio do desenvolvimento de estratégias de 

aprendizagem, centradas em um fazer pedagógico que favoreça a construção de 

conhecimentos pelos alunos, subsidiando-os para que desenvolvam o currículo e 

participam da vida escolar. 

Foi verificada também nas escolas, a parceria do centro de atendimento 

educacional especializado que desenvolve trabalho pedagógico para o aluno cego, 

que é o Centro de Apoio Pedagógico para atendimento as pessoas com deficiência 

visual de Roraima, CAP-DV/RR. O centro tem como objetivo atender alunos cegos e 

com baixa visão da rede comum de ensino e pessoas da comunidade por meio de 

ações que favoreçam a autonomia e a independência, assegurando a sua inserção 

na sociedade.  

O CAP-DV/RR desenvolve suas atividades nos turnos matutino, vespertino e 

noturno em quatro núcleos a seguir: Núcleo de Apoio pedagógico Didático 

Pedagógico, espaço em que os alunos recebem auxilio nas atividades que realizam 

na escola e alfabetização de leitura e escrita braille; Núcleo de Tecnologia, em que o 

aluno tem acesso a programas com síntese de voz como o sistema Dosvox e 

Mecdaisy; o Núcleo de Convivência, em que os alunos desenvolvem atividades da 

vida diária. E o Núcleo de Produção Braile é um apoio pedagógico destinado aos 

professores da rede comum de ensino e aos professores que atuam nas salas de 

recursos multifuncionais. Esse serviço dispõe de produção de material adaptado, 

transcrições de livro em Braille ou Mecdaisy. 



 

 

 

 

 O CAP-DV/RR também oferece cursos para os professores das salas de 

recursos multifuncionais e professores da rede comum de ensino como: Curso e 

palestras de leitura e escrita Braille, tecnologia assistiva: Dosvox e Mecdaisy e um 

curso mais abrangente sobre deficiência visual.  

Foi observado que a Rede Estadual de Roraima proporciona um apoio 

relevante ao professor e ao aluno cego, por meio do CAP-DV/RR, Sala de Recursos 

Multifuncionais, Divisão de Educação Especial e dos professores auxiliares. No 

entanto, na prática esses mecanismos de apoio precisam de uma melhor articulação 

para que o benefício oportunizado alcance o professor de sala de aula.    

3.1.2 Escolas lócus de pesquisa 

 

No de 2014, a Escola 1 atendeu alunos de 6º ao 9º ano, nos turnos matutino 

e vespertino, totalizando 490 alunos, dos quais 10 (dez) alunos apresentam 

necessidades educacionais especiais, sendo 01 (um) cego, 01(um) com síndrome 

de Moebius,  01 (um) com síndrome de Down e 07 (sete) com deficiência intelectual.  

A escola tem 10 (dez) salas de aula totalizando 20 turmas, sendo que 

funcionam por meio de salas temáticas: Português, Matemática, História, Geografia, 

Inglês, Artes e Ciências. Assim, para melhor acomodar os alunos, as salas são 

organizadas pelos professores conforme o conhecimento da disciplina, os objetivos 

estabelecidos e a metodologia utilizada. Os alunos mudam de salas de acordo com 

o horário das disciplinas previstas para serem estudadas pelas suas respectivas 

classes.   

Das 10 (dez) salas de aulas, 05 (cinco) têm ar-condicionados e 05 (cinco) 

funcionam com ventiladores. A sala de ciências tem um armário, ar-condicionado, 

carteiras, mesa para a professora e alguns cartazes de alunos na parede, 

apresentando um ambiente pedagógico não tão estimulante para o ensino de 

ciências.  

Quanto as condições da estrutura física da escola, exigida pelo MEC para 

implementar e garantir o processo de inclusão na escola, é insuficiente. Apesar de a 

escola ter passado por uma reforma no ano de 2013, a mesma não foi contemplada 

com a acessibilidade, pois não possui banheiro adaptado para atender a 

necessidade dos alunos com NEE, só possui rampa na entrada da escola e não tem 



 

 

 

 

piso tátil nos corredores para facilitar a orientação e mobilização dos alunos cegos 

na escola. Como pode ser observado nas imagens a seguir: 

 

Figura 07: Ausência de acessibilidade na estrutura física da Escola 1 

 

    
                Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 

 
Segundo a gestora, o responsável da obra dizia que a acessibilidade, não 

tinha sido contemplada no projeto da obra de reforma da escola. Com insistência da 

mesma, foram providenciadas portas largas para os banheiros, somente isso.  

Em 2009, teve a implantação da Sala Multifuncional para atendimento 

individualizado aos alunos NEE no contraturno, para facilitar o acolhimento do aluno 

na sala regular de ensino. Esta sala é ampla e funciona com central de ar 

condicionado, está equipada com: 02 (dois) impressoras, 06 (seis) computadores, 02 

(dois) armários, 02 (dois) mesas para as professoras, 01 (um) mesa grande, 02 

(dois) notbook, livros e jogos voltados para a inclusão enviados pelo MEC ou 

adquiridos pela escola.  

Quanto ao material específico para atender os alunos cegos a escola 

possui: jogos em alto relevo, alfabeto Braille, programa Mecdaisy, 01 (um) reglete e 

punção. Importa destacar que a sala não possui máquina manual em Braille (Figura 

04), tão necessária para o desenvolvimento das atividades dos alunos cegos em 

sala de aula. Como mostra a imagem a seguir: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 08: Materiais pedagógicos para trabalhar com alunos cegos na Escola 1 

 

 
Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 

 

A Escola 2, em 2014 atendeu alunos de 6º ao 9º ano, nos turnos matutino e 

vespertino, totalizando 495 (quatrocentos e noventa e cinco) alunos, dos quais 6 

(seis) alunos apresentam necessidades educacionais especiais, sendo 2 (dois) 

cegos, 1(um) com baixa visão, 3 (três) com deficiência intelectual.  

A escola tem uma estrutura física precária, visivelmente desgastada, 

necessitando de uma reforma no prédio (Fig. 09). Apesar da precariedade da 

estrutura física e da falta de um espaço com acessibilidade garantida segundo o 

MEC, como por exemplo, portas largas, a escola possui tapete tátil nos corredores 

principais, colocado em 2010, banheiro adaptado e 5 (cinco) rampas. Como pode 

ser observado nas imagens abaixo: 

 

Figura 09: Estrutura física, visivelmente desgastada, da Escola 2 

 

   
Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 
 

Em 2009, houve a implantação da Sala Multifuncional para atendimento 

individualizado aos alunos NEE no contraturno, para facilitar o acolhimento do aluno 

na sala regular de ensino. Esta sala funciona com central de ar-condicionado, está 



 

 

 

 

equipada com: 02 (dois) impressoras, 06 (seis) computadores, 02 (dois) armários, 02 

(dois) mesas para as professoras, 01 (um) mesa grande, 02 (dois) not book, livros e 

jogos voltados para a inclusão enviados pelo MEC ou adquiridos pela escola.  

No que se refere ao material específico para atender os alunos cegos a 

escola possui: jogos em alto relevo, soroban, globo em alto relevo, alfabeto Braille e 

2 (dois) máquinas Braille, uma para cada aluno. No entanto, a escola não utiliza o 

programa Mecdaisy.  Como mostra as imagens abaixo:   

 

Figura 10: Materiais pedagógicos para trabalhar com alunos cegos na Escola 2 
           

   

Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 
 

Constata-se que as duas escolas pesquisadas apresentam um espaço físico 

inadequado para implementar o processo de inclusão de alunos cegos, o qual 

deveria facilitar a mobilização e orientação no espaço escolar, como é estabelecido 

na lei da acessibilidade, Lei nº 10.098/2000 e na Resolução CEE/RR 07/2009. 

 

3.2 PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS NA REDE COMUM DE 

ENSINO 

 

A educação inclusiva é a igualdade de oportunidade para todos estudarem no 

mesmo ambiente, independentes de suas deficiências, dificuldades ou cultura, isto 

é, educação inclusiva é mais ampla e envolve a todos, enquanto que educação 

especial no ensino regular, refere-se a rede de apoio destinada aos alunos com 

necessidades educacionais especiais público alvo da educação especial. 



 

 

 

 

Para verificar como ocorre o processo de inclusão dos alunos cegos nas 

escolas pesquisadas, os resultados a seguir enfatizam a percepção de inclusão dos 

professores auxiliares e dos professores de ciências, já que estão diretamente 

envolvidos com o ensino dos alunos NEE em sala de aula, como pode ser 

observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 06: Concepção de educação inclusiva/especial. 

 

 

Professores 

auxiliares 

‘Educação inclusiva é o direito dado por lei ao aluno com 

necessidades especiais onde cada um, tem direito a “participar do 

conhecimento global dentro de uma educação especial”. (P1) 

“É um trabalho importante, especial, muito difícil. É um resgate das 

crianças especiais que foram tiradas do lugar ruim isolado e foram 

para um lugar bom, a escola”. (P5) 

 

 

Professores de 

ciências 

“A educação inclusiva veio como uma estratégia para favorecer alunos 

e suas diversidades, ou seja, representa a oportunidade para o 

atendimento das necessidades com ênfase nas competências e 

potencialidades de cada um”. (P2) 

“Educação que proporciona ao aluno ser inserido, para que possa 

conviver com a sociedade, fazendo valer os seus direitos como 

qualquer outro, mesmo diante das suas limitações”. (P6) 

Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 
 

Constatou-se que os professores de ciências apresentaram uma visão 

abrangente sobre a concepção de educação inclusiva, ressaltando o processo de 

inclusão, como um direito que favorece o desenvolvimento social e cognitivo de 

todos os alunos. Como foi observado em suas falas: “A educação inclusiva veio 

como uma estratégia para favorecer alunos e suas diversidades [...]” (P2). e “[...] 

fazendo valer os seus direitos como qualquer outro, mesmo diante das suas 

limitações” (P6). 

É salutar essa percepção dos professores de ciências, pois para se construir 

uma escola inclusiva é necessária essa visão de totalidade e amplitude em relação 

as diferenças de cada um. Assim, P2 enfatiza em seu discurso que inclusão “[...] 

representa a oportunidade para o atendimento das necessidades com ênfase nas 

competências e potencialidades de cada um.”  



 

 

 

 

Dessa forma, percebe-se que os professores de ciências reconhecem que os 

alunos NEE precisam de um currículo flexibilizado para atender suas 

especificidades, assim como os demais que não tem laudo, mas que apresentam 

dificuldades sociais ou cognitiva na escola.  

Enquanto que, os professores de ciências tiveram uma visão mais ampla do 

processo de inclusão, verificou-se que as respostas dos professores auxiliares foram 

incoerentes, pois ressaltaram a educação inclusiva como um direito direcionado 

apenas aos alunos NEE, como pode ser observada em suas falas “[...] tem direito a 

participar do conhecimento global dentro de uma educação especial.” (P1) e  “É um 

trabalho importante, especial, muito difícil [...]” (P2). 

Esse discurso denuncia um ensino segregado, pautado na identificação dos 

alunos como especiais e normais, gerando diferenciação para a exclusão. “De fato, 

a diversidade na escola comporta a criação de grupos de idênticos, formados por 

alunos que têm uma mesma característica, selecionada para reuni-los e separá-los” 

(BRASIL, 2010, p.08).  

Vale ressaltar que a inclusão escolar é uma conquista oriunda de movimentos 

sociais permeado de valores e significados. Apesar do avanço legal, o processo de 

inclusão dos alunos com necessidades especiais ainda é um desafio para muitas 

escolas.  

 

Inúmeros e complexos são os desafios à inclusão escolar de pessoas com 

deficiência. Por inclusão estou me referindo ao acesso, ingresso e 

permanência desses alunos em nossas escolas como aprendizes de 

sucesso e não como números de matrícula ou como mais um na sala de 

aula do ensino regular (CARVALHO, 2009, p.101).   

 

Constata-se que, a democratização possibilitou as camadas populares, 

maiores condições de acesso à educação, no entanto, não preparou as escolas para 

receber e ensinar em função da diversidade. Além das matrículas, a inclusão trata-

se de fatores que implicam uma reconstrução do fazer do professor ao ensinar com 

qualidade todos os alunos, inclusive os com necessidades educacionais especiais.  

Nesse contexto, o professor de ciências reflete sobre a qualidade de 

educação escolar e sobre sua função na efetivação do processo de inclusão. 

Suscitando questionamentos e angústias “Como ensinar quem não enxerga e não 



 

 

 

 

tem noção do que estou falando?” (P2), “[...] Tenho inquietações e necessidades de 

aprender mais" (P6), a identidade profissional do professor de ciências se constitui 

na sala de aula ao ensinar alunos cegos.  

 

3.3 IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS EM TEMPO DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA AO ENSINAR ALUNOS CEGOS    

 

Para compreender como a identidade profissional do professor de ciências 

está sendo constituída na perspectiva da educação inclusiva, ao mediar situações 

de aprendizagem de conceitos científicos nas classes que têm alunos cegos, os 

resultados a seguir enfatizam a reflexão sobre as expectativas e depoimentos de 

professores de ciências em relação ao processo de inclusão. Além disso, temos a 

contribuição dos professores auxiliares, professores das salas de recursos 

multifuncionais e coordenadores pedagógicos, a cerca do processo de inclusão. 

 Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, LDB 9394/96, Estatuto 

da Criança e do Adolescente e a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 

2001, está claro para os professores de ciências que os alunos público alvo da 

educação especial devem ser atendidos preferencialmente na rede comum de 

ensino. Tanto os professores auxiliares, como os professores de ciências se 

posicionaram a favor, como afirma as falas abaixo: 

 

“Sim, porque é um ambiente onde o próprio aluno está inserido no contexto 
social de aprendizagem”. (P1) 
“Sim, porque assegura aos alunos um desenvolvimento bem mais 
condizente com seu cotidiano, no contexto de sua vivência social, familiar e 
escolar. Estimulando a sua participação de modo geral, facilitando sua 
convivência social, fazendo com que esse aluno em sua vida escolar 
adquira certa autonomia e independência dentro e fora da escola”. (P2)  
“Sim, juntos com os outros, porque vai aprender com os normais”. (P5) 
“Sim, pois por mais que eles estejam inseridos eles precisam de um 
acompanhamento mais próximo, que o professor de sala não consegue 
fazer”. (P6) 

 

Quando questionados se na construção de conceitos científicos, o aluno cego 

acompanha o currículo da turma, os professores de ciências demonstraram 

conhecer o nível de desenvolvimento do aluno. “As crianças com cegueira têm o 

mesmo potencial de desenvolvimento e de aprendizagem que as outras crianças 

ainda que alguns obstáculos ou barreiras dificultem este processo” (BRASIL, p.33 



 

 

 

 

2010). Os nomes dos alunos foram trocados para garantir o anonimato, aqui 

chamados Rafael e Maria. 

 

“O nível de aprendizagem da aluna, a qual acompanhei é excelente, pois a 
mesma além de aprender, ela acompanha a turma, sempre respondendo e 
participando dos trabalhos realizados em sala”. (P2) 
“Rafael é muito limitado, pois percebi que foi estimulado muito tarde, 
apresenta muitas dificuldades para acompanhar a turma. Maria apresenta 
um acompanhamento mais eficaz, compreendo melhor os processos 
científicos”. (P6) 

 
 

O nível dos alunos apresentados pelos professores tem coerência com as 

aulas observadas, os três alunos são alfabetizados em braile e acompanham o 

mesmo currículo da turma. Esse fato é positivo, pois significa que o professor de 

ciências está interagindo com o aluno cego e dialogando com o professor auxiliar, 

como foi verificado na observação direta em sala de aula e nas entrevistas. O 

quadro a seguir mostra o resumo das aulas observadas: 

 

                 Quadro 07: Resumo das aulas observadas 

Carga 

horária 

Objetivo Metodologia Avaliação 

2 aulas Entender que moramos em um 

planeta que faz parte de um 

sistema solar. 

Aula expositiva 

dialogada; desenho 

dos planetas; 

confecção de 

cartazes em grupo do 

sistema solar. 

Participação e 

trabalho em grupo de 

cartaz sobre o 

sistema solar. 

2 aulas Realizar atividade avaliativa 

sobre o assunto sistema solar. 

Retomada da aula 

anterior; atividade 

escrita no caderno. 

Atividade escrita no 

caderno. 

2 aulas Entender que fazemos parte do 

meio ambiente. 

Aula expositiva 

dialogada; desenhos 

e trabalho em grupo. 

Participação e 

trabalho em grupo. 

2 aulas Conhecer as diversas 

características das plantas em 

seu ambiente. 

Aula expositiva 

dialogada; trabalho 

prático de observar 

as plantas do jardim 

da escola. 

Participação e 

observação das 

plantas da escola: 

tamanho, espessura, 

se possui flores, se 



 

 

 

 

possui frutos entre 

outros. Atividade no 

caderno. 

2 aulas Proporcionar aos alunos 

momentos de reflexão para 

identificar as principais 

características evolutivas das  

plantas observadas na aula 

anterior. 

Observação por meio 

da lupa as ptridófitas 

(samanbaia) nos 

seguintes 

aspectos: 

órgão sexual, esporo, 

folhas, raízes. 

 

Trabalho em grupos: 

construção de um 

cladograma evolutivo 

para demonstrar a 

evolução das briófitas 

e pteridófitas. 

2 aulas Reconhecer as partes e funções 

das flores. 

Observação através 

da lupa a estrutura 

de cada flor 

destacando as partes 

da flor, para 

desenhar. 

 

Trabalho em grupo: 

desenho das partes 

da flor. 

Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 
 

Importa destacar, que em todas as aulas observadas, os alunos cegos 

participaram das atividades propostas para a turma. Com isso, foi verificado que os 

professores de ciências demonstravam interesse em atender a especificidade dos 

alunos cegos, procuravam explicar de forma individualizada e com material concreto 

para que os mesmos entendessem o assunto trabalhado. Também foi observada a 

interação do professor de ciências com o professor auxiliar no apoio das atividades e 

avaliações dos alunos cegos.  

Durante a observação direta em sala de aula, verificou-se que os professores 

de ciências procuravam fazer a flexilibização curricular em relação a metodologia 

para atender os alunos cegos. Em conjunto com os professores auxiliares utilizavam 

nas situações de aprendizagem de construção de conceitos científicos as seguintes 

estratégias pedagógicas: debates e diálogo, materiais concretos, como miniatura de 

animais, esfera feita de massinha de modelar, aula práticas em que a aluna teve 

contato com plantas, escrita braille, textura, utilização do programa Mecdayse para 

realizar avaliações e tarefas orais.  Como pode ser observado nas figuras abaixo: 

 

 



 

 

 

 

Figura 11: Professores de ciências ensinando alunos cegos nas escolas 1 e 2. 
 

    

Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 

 

No entanto, apesar do esforço dos professores em ensinar o aluno cego com 

recursos adequados para atender suas necessidades, ainda foi observado nas duas 

escolas pesquisadas que quando o professor auxiliar falta, o aluno cego fica fora da 

sala de aula, realizando tarefas, muita vezes, aleatórias na sala de recursos 

multifuncional, biblioteca ou em outro espaço. O que denota uma ação de exclusão, 

segregação, em que o aluno cego é tratado com diferença, pertencente a um grupo 

isolado, o da educação especial e não como estudante da rede comum, como os 

demais alunos. 

Nesse sentido, educação inclusiva, não significa apenas mudar o ensino 

especial de lugar, isto é, tirar o aluno da escola especial e inseri-lo na rede comum 

de ensino. A inclusão exige que os professores da rede regular entenda, que é 

necessário planejar estratégias de ensino que favoreçam o desenvolvimento 

cognitivo de todos os alunos da turma.  

Porém, esse entendimento de que o aluno cego faz parte da turma e 

conseqüentemente, tem os mesmos direitos e deveres de aprender, realizar todas 

as tarefas e ser assíduo como os demais, não foi evidenciado por parte dos 

professores de ciências das escolas pesquisadas. Como pode ser observado nas 

falas da professora da sala de recursos multifuncionais e da professora auxiliar: 

 

“A maioria dos professores da sala comum de ensino entende que o aluno 
com necessidades educacionais especiais, não é sua responsabilidade ou 
está na escola apenas para socializar”. (P3) 
“Quando eu falto, o aluno cego geralmente também falta. Me sinto só, é 
como se o aluno fosse meu e não da escola”. (P5) 
 



 

 

 

 

As falas das professoras estão em consonância com as observações direta 

em sala de aula. A atitude dos professores de ciências em permitir que o aluno cego 

falte, não cumpra a carga horária diária ou fique fora da sala, deixando de participar 

das explicações e atividades, está reforçando um ensino segregado.  Independente 

do professor auxiliar está presente ou não em sala de aula, é função do professor de 

ciências assumir a responsabilidade de ensinar o aluno cego, assim como os demais 

da turma. 

 

Mal informados e com receio de que os “alunos incluídos” aumentem seus 
problemas de ensino e prejudiquem ainda mais as suas turmas, baixando o 
nível de desempenho e de aprovação dos grupos nas provas – referências 
fundamentais para se avaliar a qualidade da educação excludente de 
nossas escolas -, os professores do ensino regular resistem à inclusão 
(MATOAN, p.95, 2006). 
 
 

Na verdade, diante da democratização do ensino, nosso sistema educacional 

tem apresentado dificuldades em garantir escola de qualidade para todos. Com isso, 

o temor é que se fortaleça o discurso que as mazelas enfrentadas na educação 

pública, sejam atribuídas tão somente às escolas e aos professores aumentando a 

falta de compromisso dos governantes em cumprir com suas obrigações. 

Para conhecer as barreiras que impedem a efetivação da educação inclusiva 

na prática, os participantes foram questionados sobre os empecilhos mais relevantes 

que a escola enfrenta no processo de inclusão com os alunos cegos. O gráfico 

abaixo mostra as principais dificuldades apontadas pelos participantes 

(coordenadores pedagógicos, professores da sala de recursos multifuncionais, 

professores auxiliares e professores de ciências): 

 

 Figura 12: Gráfico das dificuldades com relação ao processo de inclusão de alunos cegos 
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Fonte: Maria Solange de Lima Almeida, 2014. 



 

 

 

 

No presente estudo apesar da maioria reconhecer a formação dos 

professores da sala comum insuficiente, merece destaque o fato dos participantes 

acreditarem no potencial do aluno cego em aprender, sendo apenas 13% apontado 

como dificuldade. E os 25% da falta de aplicabilidade da lei, também não foi 

relevante para os entrevistados, que em suas falas apontaram a necessidade de 

melhoria na estrutura física adequada: banheiro adaptado, tapete tátil, rampa e 

material especializado. 

O índice referente à formação inadequada dos professores, que corresponde 

62 % denota que os professores de ciências estão despreparados para acolher, 

conviver e trabalhar com os alunos cegos. As ações da formação do professor vêm 

se distinguindo em dois momentos a inicial e a contínua. O ideal é que ocorra de 

forma complementar de um mesmo processo contínuo e permanente. 

Conforme a Resolução CNE/CEB nº2, de 11 de setembro de 2001, que institui 

as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica são 

considerados professores capacitados para atuar nas classes comuns, aqueles que 

comprovem que, em sua formação, de nível médio ou superior, foram incluídos 

conhecimento sobre educação especial ao desenvolvimento de competências para 

trabalhar com os alunos NEE. 

Quando foram questionados em relação à formação contínua na área de 

educação especial e educação inclusiva, os professores auxiliares e os professores 

das salas de recursos multifuncionais, responderam que haviam realizados cursos 

na área de deficiência visual.  No entanto, os professores de ciências responderam 

que não realizaram cursos. A Resolução CEE/RR 07/2009 estabelece: 

 

Art. Aos professores que se encontram em efetivo exercício nas instituições 
de ensino da rede regular o Sistema de Educação de Roraima deverá, 
universalizar a formação continuada incluindo conteúdos sobre educação 
inclusiva adequados ao desenvolvimento de competências e valores para 
atendimento ás necessidades educacionais especiais dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação de forma a buscar: 
I- Percepção das necessidades educacionais especiais dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação; 

II- Flexilização da ação pedagógica nas diferentes áreas de 
conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de 
aprendizagem; 



 

 

 

 

III- Avaliação contínua da eficácia do processo educativo para o 
atendimento de necessidades educacionais especiais; 

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

 

Conforme as entrevistas realizadas, observou-se que o acesso aos cursos na 

área de educação inclusiva/educação especial, oferecidos pela rede estadual de 

educação de Roraima, tem uma maior participação dos professores especialistas 

(pedagogo) que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais ou dos professores 

auxiliares que atuam com alunos NEE, em detrimento aos professores das 

disciplinas da rede regular.  

Dentre as possíveis justificativas alegadas pelos professores são a falta de 

tempo, carga horária extensa e a maioria dos cursos oferecidos pelos centros 

especializados, no caso dos alunos cegos, o CAP-DV/RR, são direcionados aos 

professores auxiliares e aos professores das salas de recursos multifuncionais.     

Embora o professor de ciências possa participar de todos os cursos, seria 

interessante oportunizar cursos, palestras ou oficinas voltados para atender as 

necessidades dos professores da rede comum.  

Os sistemas de ensinos devem oportunizar jornada de trabalho e valorização 

salarial aos professores, para que os mesmos possam ter condições de se dedicar 

aos projetos da escola e formação continuada. 

 

[...] A dupla (ou tripla) jornada de trabalho dos profissionais da educação, 
particularmente dos professores, precisa ser veementemente combatida. 
Isso requer mais recursos para a educação, com salários que assegurem, 
entre outras condições, ter vinculo empregatício com apenas uma escola e 
com isso manter vida digna (MANTOAN, 2006, p.103). 

 

  

Conforme Soares e Carvalho (2012) as ações do Governo Federal nos 

projetos de qualificação de recursos humanos para a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva, integrante do Projeto Prioritário do Plano Setorial 

de Educação e Cultura de 1975/1979, prioriza a formação de especialista em 

detrimento aos professores da sala da rede comum de ensino.  

 

[...] Enquanto se previa a formação, em quatro anos, de 11.500 professores 
especializados, a previsão para atualização de professores da classe 
comum era de 6.500 docentes.  Apesar da proclamada ênfase na 



 

 

 

 

integração no ensino regular, o número mais elevado de formação de 
professores especializados em relação à atualização dos professores do 
ensino regular expressa a perspectiva de manutenção de sistemas 
segregados de ensino (SOARES e CARVALHO, p.26, 2012). 

 
 

Essa situação reflete as discussões sobre a formação inicial dos professores 

da rede comum. Por princípio da diversidade, desde 2002, conforme a Resolução 

CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, as universidades devem inserir nos 

currículos dos cursos de licenciaturas disciplinas que contemplem a educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva.  

A Universidade Federal de Roraima, atualmente contempla no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas apenas duas disciplinas, Fundamentos 

para a educação inclusiva e Libras.  A universidade Estadual de Roraima, no Curso 

de Ciências Biológicas, não oferece nenhuma disciplina na área de educação 

especial. 

Quando questionados se a inclusão dos alunos cegos ocorre de forma 

articulada entre professor de sala, AEE, coordenação pedagógica e professor de 

ciências. Os participantes responderam: 

 

“Sim, tem um suporte pela sala multifuncional” (P1). 
“Sim, o trabalho pedagógico é organizado de forma que possa suprir as 
necessidades de acesso ao conhecimento e a participação dos alunos, 
sendo articulado entre o professor de sala e a coordenação pedagógica” 
(P2). 
“A articulação acontece as vezes, pois o trabalho de equipe depende 
bastante de um líder que é geralmente a pessoa da gestão ou coordenação 
e quando não se tem esse líder, todo o trabalho pedagógico escolar fica a 
desejar” (P3). 
“Sim, a escola já prevê a ação de inclusão e sempre que ocorre um novo 

aluno incluso é apresentado na reunião pedagógica, destacando suas 

especificidades pelo responsável da sala multifuncional, com orientações 

básicas” (P4). 

“Sim, acontece de forma interligada, a professora de ciências se aproxima e 
ensina o aluno cego” (P5). 
“Na maioria das vezes não acontece por alguns fatores como: o tempo 
indisponível, falta de planejamento entre professor, AEE e coordenação e 
formação inadequada” (P6). 
“Sim, através dos encontros pedagógicos, folders informativos e 
planejamento” (P7). 
“Sim, há orientação no planejamento conforme a necessidade de cada um, 
preocupação na dificuldade e pesquisa na busca de solução dos transtornos 
encontrados nesta trajetória que foi colocada para escolas sem estrutura em 
todos os âmbitos referentes incluindo os profissionais” (P8). 

 



 

 

 

 

As respostas constataram que as escolas procuram se organizar como rede 

de apoio para atender o aluno cego, mas a maioria das ações ainda acontece de 

forma isolada, o que ficou evidenciado nas falas da maioria dos participantes: “[...] 

tem apoio da sala multifuncional” (P1), “[...] através dos encontros pedagógicos.” 

(P7), “[...] a professora de ciências se aproxima e ensina o aluno cego” (P5), “As 

vezes, o trabalho de equipe depende bastante de um líder [...] ” (P3), “Na maioria 

das vezes não acontece por alguns fatores como: o tempo indisponível, falta de 

planejamento entre professor, AEE e coordenação e formação inadequada” (P6).  

Vale ressaltar que, ainda falta uma melhor articulação por parte da rede 

estadual de educação de Roraima em orientar os professores e acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos NEE na rede comum de ensino. De acordo com a 

pedagoga, entrevistada da Divisão de Educação Especial, a rede estadual de 

educação de Roraima, não tem uma equipe para acompanhar e orientar os 

professores da rede comum de ensino, esse trabalho é feito através das salas de 

recursos multifuncionais ou quando a escola solicita. Também ressaltou que não 

existem incentivos as práticas inovadoras de educação inclusiva desenvolvidas na 

rede comum de ensino. 

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica os serviços de apoio para o professor das classes comuns devem ser 

realizados mediante atuação de professor especialista da educação especial, 

professores intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis, como a língua de sinais 

e o sistema Braille, de outros profissionais, como psicólogos e fonoaudiólogos e 

outros apoios necessários a aprendizagem, locomoção e a comunicação.  

Articulação entre escola comum e educação especial, deve acontecer com o 

propósito de desenvolver ações compartilhadas em benefício dos alunos NEE, por 

meio de elaboração conjunta de planos, flexibilização curricular, confecção de 

materiais didáticos adaptados, formação continuada e acompanhamento do 

progresso dos alunos.  

Quanto à redução da quantidade de alunos nas salas, a pedagoga 

entrevistada da Divisão de Educação Especial respondeu que: “Depende do edital 

de matrícula de cada município”. No caso das três turmas pesquisadas nenhuma 

estava com o número reduzido de aluno, mas observou-se a distribuição dos alunos 

NEE em diferentes classes, favorecendo o princípio de educar para a diversidade.  



 

 

 

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, não 

prevê a redução do número de alunos, mas ressalta que na organização das classes 

comuns, faz-se necessário a distribuição dos alunos com necessidades 

educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar, de modo que essas 

classes comuns se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as 

experiências de todos os alunos.  

Quando questionados como se sentem profissionalmente diante do processo 

de inclusão de alunos cegos na rede comum de ensino, os professores de ciências 

demonstraram estarem despreparados, inseguros e incapazes como evidenciam 

seus discursos a seguir: 

 

“Me sinto incapaz diante de certas situações, pois é difícil para um professor 
tentar passar o conteúdo para um aluno que não enxerga, que não tem 
contato e não consegue imaginar o que estou explicando. Busco ao máximo 
para atender da melhor forma possível a aluna, explicava o conteúdo 
sempre duas vezes, uma para turma, outra vez repito só para ela, de acordo 
com a sua necessidade de compreensão do conteúdo, para que ela 
pudesse entender e interagir com os demais e buscando sempre mostrar 
dentro da realidade dela, pra que ela pudesse ao menos imaginar e colocar 
no papel o que aprendeu” (P2).  
“Não me sinto segura, tenho inquietações e necessidades de aprender 
mais” (P6). 

 

As falas dos professores mostram que a barreira arquitetônica presentes nas 

escolas pesquisadas, é considerada mais fácil de resolver e dificulta menos o 

processo de inclusão do que o conhecimento insuficiente, o que torna urgente rever 

a formação inicial e contínua dos professores da rede comum. “Me sinto incapaz 

diante de certas situações, pois é difícil para um professor tentar passar o conteúdo 

para um aluno que não enxerga” (P2).  “[...] Tenho inquietações e necessidades de 

aprender mais” (P6). 

A partir da significação social da profissão, da revisão constante das práticas 

sabe-se que a formação dos professores entre outros fatores interferem na 

aprendizagem dos alunos, assim a falta de formação apontada como o maior 

empecilho para a efetivação do processo de inclusão pelos participantes da 

pesquisa, reforça a justificativa da resistência e as argumentações dos professores 

para o fracasso dos alunos NEE no processo de ensino e aprendizagem na rede 

comum de ensino.  



 

 

 

 

Diante desse contexto, a identidade profissional do professor de ciências vem 

se constituindo em meio a insegurança, medo, dúvidas e anseios no processo de 

inclusão. Eles sentem-se despreparados para ensinar os alunos cegos em ambiente 

escolares segregados. “Produzir a vida do professor implica valorizar, como 

conteúdos de sua formação, seu trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que 

realiza e sobre suas experiências compartilhadas” (PIMENTA, 2009, p.29). 

Constata-se, que embora seja importante o aumento do número de matrículas 

dos alunos NEE no ensino regular, é necessário que as escolas organizem reuniões 

e debates para conhecer as concepções que os vários segmentos da comunidade 

escolar têm sobre a educação inclusiva. É preciso conhecer suas expectativas, 

dificuldades, necessidades e potencialidades para desenvolver a inclusão. Esse é o 

ponto de partida para entender que uma boa formação profissional, aliada a um 

contexto favorável, possibilitam realizações de ações sólidas que contribuem com o 

processo de inclusão de alunos cegos no ensino regular de forma efetiva.  

Assim, a identidade profissional do professor de ciências em tempo de 

educação inclusiva, ao ensinar alunos cegos, não é constituída apenas de titulações, 

mas é fruto das conquistas e dificuldades vivenciadas de forma coletiva no âmbito 

da escola. No entanto, a construção dessa identidade também é individual, na 

medida em que, se relacionam as condições sociais, culturais e pessoais de cada 

sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa constatou que apesar da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) enfatizar o aumento considerável das 

matrículas dos alunos com necessidades educacionais especiais na escola regular 

de ensino, os professores ainda vivenciam as dificuldades, as limitações e a falta de 

assessoramento adequado para atender com qualidade a todos os alunos. 

Vale ressaltar, que garantir uma educação para todos de qualidade, tem sido 

o desejo de muitos educadores e motivo de discussões acirradas na área 

educacional ao longo dos anos. A inclusão é um direito e um exercício da cidadania 

amparado em lei. Mas, então por que a educação inclusiva, que é a educação para 

todos sem distinção de qualquer natureza, é tão debatida e difícil de acontecer na 

prática nas escolas?  

As justificativas apontadas pelos professores de ciências são diversas: falta 

de estrutura arquitetônica adaptada, condições de trabalho, desvalorização salarial 

dos professores, falta de recursos e apoio da família. No entanto, a maior dificuldade 

mencionada foi a formação inadequada dos professores para receber os alunos 

NEE.  

Através deste estudo, foi observado que é evidente a necessidade de 

formação contínua na área de educação especial para os professores, pois os 

mesmos ao receber os alunos cegos, apresentam dificuldades em relação à 

flexibilidade do planejamento, a disposição dos materiais, a mobilidade, o ensino e o 

aprendizado de conceitos científicos. 

Para entender a razão de tanta dificuldade e perplexidade diante da inclusão 

de alunos cegos no ensino de ciências, faz-se necessário e urgente, repensar a 

educação escolar, segundo novas realidades e preceitos.  Fazendo com que as 

diferenças se articulem e se acompanhem e que os talentos de cada um se 

sobressaiam. 

A pesquisa confirmou que, a chegada dos alunos NEE na escola tem 

suscitado mudanças significativas na identidade profissional do professor de 

ciências, visto que, é necessário o reconhecimento da diversidade e um olhar 

criterioso nas diferenças. A sala de aula necessita se consolidar, então, como 

espaço para a identificação e progresso das diversas habilidades humanas. Deve-se 



 

 

 

 

considerar a diversidade de situações de aprendizagem, de acordo com as 

necessidades educacionais do estudante.  

Nessa realidade complexa, a identidade profissional do professor diante do 

aluno cego vem se constituindo com anseios, dúvidas e medos.   Os professores de 

ciências, devido a pouca experiência ou estarem lidando pela primeira vez com os 

alunos cegos, sentem-se despreparados por não ter recebido em sua formação 

inicial ou continuada, conhecimento sobre educação inclusiva para atender as 

formas distintas de aprendizagem dos alunos. 

Constata-se que, o processo de inclusão nas escolas regulares não é fácil, 

porque na maioria das vezes, continuam sendo espaços excludentes, pois ainda 

estão presos ao padrão, e o aluno NEE não se enquadra nesse modelo.  É 

necessário, portanto, pensar a inclusão como uma proposta de quebra de 

paradigmas, que exige uma reorganização da escola com transformações pequenas 

e grandes nos ambientes físicos e na mentalidade de toda a comunidade escolar e 

também do próprio aluno NEE. 

Os professores de ciências no contexto da educação inclusiva necessitam de 

formação contínua para lidar com esse novo cenário de diversidade e 

heterogeneidade que exige mudanças no ato de ensinar e aprender. A maioria das 

cartilhas com orientações do MEC, sobre educação especial, e dos cursos 

oferecidos pela Rede Estadual de Educação de Roraima, tem objetivo de orientar o 

trabalho dos professores das salas de recursos multifuncionais.  

Diante dessa realidade, este estudo originou a elaboração de um livro 

(Apêndice I) com o intuito de favorecer um suporte de orientações práticas a 

inclusão. Este produto tem como foco apoiar, orientar e motivar ações favoráveis no 

processo de inclusão dos alunos cegos no ensino de ciências, oportunizando um 

trabalho de monitoramento contínuo, incentivando a participação e desenvolvimento 

das escolas no processo de inclusão. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
Pesquisadora: Prof.ª Maria Solange de Lima Almeida 

e-mail: sol_lange2013@hotmail.com 
 
Orientadora: Prof.ª DSc. Régia Chacon Pessoa  

e-mail: regiachacon@ig.com.br 
 
Contato: /UERR/Fone: (95) 2121- 0943 

 
Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual__________________________________________________  
 

A sua participação como voluntário na pesquisa, ocorrerá após ser esclarecido 
sobre as informações referente ao estudo. Caso aceite colaborar com a 
investigação, assine ao final deste documento em duas vias. Uma delas é sua e a 
outra é da pesquisadora responsável.  

  

Objetivo da Pesquisa: Investigar se a identidade profissional do professor de 

ciências está sendo constituída na perspectiva da educação inclusiva, ao mediar 
situações de aprendizagem de conceitos científicos nas classes que tem alunos 
cegos.   
 
Procedimentos para execução da pesquisa: a pesquisa é de abordagem 
qualitativa e quantitativa e os participantes são professores de Ciências que atuam 
nas classes de 6º ao 9º ano do ensino fundamental que têm alunos cegos. A 
pesquisa também tem a colaboração de professores da sala de recursos 
multifuncional, coordenadores pedagógicos, professores auxiliares que 
acompanham o aluno cego em sala de aula, responsável pela Divisão de Educação 
Especial da Rede Estadual de Educação de Roraima e responsável pelo Centro de 
Apoio Pedagógico para Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual de 
Roraima. A participação consistirá nas entrevistas e em facilitar as observações 
diretas das metodologias realizadas em sala de aula, bem como verificação 
documental como plano de aula e Projeto Político Pedagógico da escola. Caso seja 
permitido, será utilizado gravador para registrar a entrevista. 
 
Coleta de dados: serão utilizadas entrevistas e observação direta de aulas de 

ciências dos professores. Ressalta-se que os dados obtidos com a aplicação dos 
instrumentos investigativos serão objetos de tratamento individual. Assim, será 
necessária a identificação dos participantes por números ou letras para preservar 



 

 

 

 

suas identidades e somente o nome da Escola participante e série dos professores 
serão citados. Não sendo identificado de forma nominal os sujeitos, os resultados 
obtidos através desta pesquisa, também não poderão ser divulgados 
individualmente, mas sim de forma coletiva podendo ser solicitado a qualquer 
momento que os envolvidos julgarem necessário. 

Os pesquisadores concordam, igualmente, que estas informações serão 
utilizadas única e exclusivamente para execução do presente projeto e das 
publicações resultantes dele. As informações somente poderão ser divulgadas de 
forma anônima e serão mantidas no Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação 
em armário chaveado, na sala da Pro-reitoria de Pós-graduação, por um período de 
2 (dois) anos, sob a responsabilidade da Profª DSc. Régia Chacon Pessoa. Após 
este período, os dados serão destruídos.  

Fui informado (a) ainda:  
- Dos benefícios do presente estudo: Eles vão proporcionar um maior 

conhecimento sobre o tema abordado, com benefício direto para mim professor (a) 
de sala, professor (a) da sala de recursos multifuncional, pais de alunos público-alvo 
da educação especial e ou coordenador (a) pedagógica. Fui esclarecido (a) que os 
riscos previsíveis nesta pesquisa implicam em riscos mínimos no preenchimento dos 
questionários e concessão de entrevista, o que poderá causar uma possível fadiga. 
Os benefícios esperados desta pesquisa reportam a um aumento do conhecimento 
dos participantes sobre o assunto. Os benefícios esperados estão na compreensão 
do perfil do professor ao mediar situações de aprendizagem na construção de 
conceitos científicos em classes de 1º ao 5ºano que têm alunos público-alvo da 
educação especial. Um melhor entendimento da concepção de escola inclusiva e 

educação especial, contribuindo para uma apropriação do conhecimento científico 

no processo de ensino-aprendizagem. 
- Do sigilo que assegura a privacidade dos dados coletados da liberdade ou 

não de participar mais da pesquisa, tendo assegurado esta liberdade sem quaisquer 
represálias atuais ou futuras, podendo retirar meu consentimento em qualquer etapa 
do estudo, sem nenhum tipo de penalização ou prejuízo.  

- Da segurança de que não serei identificado (a), e de que se manterá o 
caráter confidencial de informações relacionadas à minha privacidade, para proteção 
de minha imagem.  

- Da garantia de que as informações não serão utilizadas em meu prejuízo;  
- Da liberdade de acesso aos dados do estudo em qualquer etapa da 

pesquisa;  
- De que não terei nenhum tipo de despesas econômicas, bem como não 

receberei nenhuma indenização pela minha participação na pesquisa.  
Nestes termos e considerando-me livre e esclarecido (a), consinto em 

participar da pesquisa proposta, resguardando à autora do projeto propriedade 
intelectual das informações geradas e expressando concordância com a divulgação 
pública dos resultados, sem qualquer identificação dos sujeitos participantes.  

O presente documento está em conformidade com a Resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde. Será assinado em duas vias, de teor igual, ficando 
uma em poder do participante da pesquisa e outra em poder dos pesquisadores.  

Eu______________________________________,RG nº ________________, 
CPF nº______________________________ concordo em participar do estudo.  

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador.  
Local e data: __________________________________________________ 



 

 

 

 

Nome e assinatura:_______________________________________________  
 Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato:  
 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – UERR - Rua Sete de 

Setembro, 231 - Canarinho - Boa Vista – RR – tel.: (95) 2121- 0943 - email: 
ppgec@uerr.edu.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ppgec@uerr.edu.br


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

APÊNDICE B – Entrevista de Pesquisa Aplicada aos Professores de Ciências 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

 

Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 

Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual:______________________________________________ 
            
Graduação:_________________________________________________ 
Pós-graduação:______________________________________________ 
Tempo de serviço:____________________  
 
PARTE I- Conhecimentos gerais sobre a inclusão. 

1– Qual a sua concepção de educação inclusiva/ educação especial? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2– Você concorda que os alunos público-alvo da educação especial devem ser 
atendidos preferencialmente na rede comum de ensino? Justifique.   
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
3- O trabalho pedagógico referente a inclusão dos alunos público-alvo da educação 
especial ocorre de forma articulada entre professor de sala, Atendimento 
Educacional Especializado  e coordenação pedagógica? Justifique. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
4- Você tem formação referente a educação inclusiva/educação especial. Em caso 
positivo especifique. 
(  ) sim                 (  )não      

 



 

 

 

 

PARTE II- Conhecimento referente ao trabalho com os alunos com deficiência 
visual 
1- Você tem dificuldade em trabalhar com alunos com deficiência visual? Justifique.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2- Na construção de conceitos científicos, qual é o nível de aprendizagem do seu 
aluno? Ele acompanha o currículo da turma? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3 – Quais metodologias você utiliza nas situações de aprendizagem de construção 
de conceitos científicos? Justifique. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5- Como se sente profissionalmente diante do processo de inclusão?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

PARTE III Suporte ao trabalho docente 

 
 1- Quais ações a coordenação pedagógica desenvolve para colaborar com o 
processo de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial?  (Assinale com 
um X as ações que a escola realiza) 
 

(  ) Orienta os professores no planejamento quanto ao processo de inclusão; 

(  ) Realiza ciclos de estudos; 

(  ) outra:_____________________________________________________ 

2-Existe acompanhamento para os professores que recebem aluno NEE em sua 

classe? De que forma? 



 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3- Nas classes que tem alunos NEE: (Assinale com X o auxilio que em sua escola) 

(   ) Há auxílio de estagiários ou monitores; 

(   ) Há auxilio de outro professor; 

(   ) O número de alunos é reduzido; 

 

4- Espaços educacionais: (Assinale com um X os espaços que a escola possui) 
 

(   ) Biblioteca; 

(   ) Sala de recursos multifuncional; 

(   ) Laboratório de informática; 

(   ) Laboratório de ciências; 

(   ) outro:______________________________________________ 

 

 5- Quais recursos didáticos existem disponíveis paras os professores?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Entrevista de Pesquisa Aplicada aos Professores Auxiliares 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 

Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual:______________________________________________ 
            
Graduação:_________________________________________________ 
Pós-graduação:______________________________________________ 
Tempo de serviço:____________________  

 

PARTE I- Conhecimentos gerais sobre a inclusão. 

1– Qual a sua concepção de educação inclusiva/ educação especial? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2– Você concorda que os alunos público-alvo da educação especial devem ser 
atendidos preferencialmente na rede comum de ensino? Justifique.   
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3- O trabalho pedagógico referente a inclusão dos alunos público-alvo da educação 
especial ocorre de forma articulada entre professor de sala, AEE  e coordenação 
pedagógica? Justifique. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- Você tem formação referente a educação inclusiva/educação especial. Em caso 
positivo especifique. 
(  ) sim                 (  )não      

 
 
 



 

 

 

 

PARTE II- Conhecimento referente ao trabalho com os alunos com deficiência 
visual 
 
1- Você tem dificuldade em trabalhar com alunos com deficiência visual? Justifique.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- Na construção de conceitos científicos, qual é o nível de aprendizagem do aluno 
que você acompanha? Ele acompanha o currículo da turma? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3 – Quais metodologias são utilizadas nas situações de aprendizagem de 
construção de conceitos científicos com o aluno cego? Justifique. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5- Como se sente profissionalmente diante do processo de inclusão?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

PARTE III Suporte ao trabalho docente 

 1- Quais ações a coordenação pedagógica desenvolve para colaborar com o 
processo de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial?  (Assinale com 
um X as ações que a escola realiza) 
 
(  ) Orienta os professores no planejamento quanto ao processo de inclusão; 

(  ) Realiza ciclos de estudos; 

(  ) outra:_____________________________________________________ 

2-Existe acompanhamento para os professores que recebem aluno NEE em sua 
classe? De que forma? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

3- Nas classes que tem alunos NEE: (Assinale com X o auxilio que em sua escola) 

(   ) Há auxílio de estagiários ou monitores; 

(   ) Há auxilio de outro professor; 

(   ) O número de alunos é reduzido; 

 

4- Espaços educacionais: (Assinale com um X os espaços que a escola possui) 
 

(   ) Biblioteca; 

(   ) Sala de recursos multifuncional; 

(   ) Laboratório de informática; 

(   ) Laboratório de ciências; 

(   ) outro:______________________________________________ 

 

 5- Quais recursos didáticos existem disponíveis paras os professores?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

APÊNDICE D – Entrevista de Pesquisa Aplicada aos Professores da Sala de 

Recursos Multifuncionais 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 

Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual:______________________________________________ 
            
Graduação:_________________________________________________ 
Pós-graduação:______________________________________________ 
Tempo de serviço:____________________  
 
1– O trabalho pedagógico referente a inclusão dos alunos público-alvo da educação 
especial ocorre de forma articulada entre professor de sala, AEE  e coordenação 
pedagógica? Justifique 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 2- Os professores de ciências procuram a sala de recursos multifuncionais para 
dialogar sobre possíveis dúvidas e auxílio no planejamento? Justifique.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Quais ações a sala de recursos multifuncional desenvolve para colaborar com o 
processo de inclusão dos alunos com deficiência visual?   
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4- Quais dificuldades a sala de recursos multifuncional enfrenta ao desenvolver 
estratégias de inclusão para os alunos público-alvo da educação especial?   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APÊNDICE E – Entrevista de Pesquisa Aplicada aos Coordenadores 

Pedagógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 

Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual:______________________________________________ 
            
Graduação:_________________________________________________ 
Pós-graduação:______________________________________________ 
Tempo de serviço:____________________  
 
PARTE I Conhecimento sobre processo de inclusão 

1– O trabalho pedagógico referente a inclusão dos alunos público-alvo da educação 
especial ocorre de forma articulada entre professor de sala, AEE  e coordenação 
pedagógica? Justifique? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2– Os planos de ensino dos professores de ciências contemplam a educação 
inclusiva? Justifique.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- A escola possui Projeto Político Pedagógico? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Em construção  

4- Quais dificuldades a escola enfrenta no processo de inclusão dos alunos público-
alvo da educação especial?  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PARTE IISuporte ao trabalho docente 

 1- Quais ações a coordenação pedagógica desenvolve para colaborar com o 
processo de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial?  (Assinale com 
um X as ações que a escola realiza) 
(  ) Orienta os professores no planejamento quanto ao processo de inclusão; 

(  ) Realiza ciclos de estudos; 

(  ) outra:_____________________________________________________ 

 
2-Existe acompanhamento para os professores que recebem aluno NEE em sua 
classe? De que forma? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3- Nas classes que tem alunos NEE: (Assinale com X o auxilio que em sua escola) 

(   ) Há auxílio de estagiários ou monitores; 

(   ) Há auxilio de outro professor; 

(   ) O número de alunos é reduzido; 

 
4- Espaços educacionais: (Assinale com um X os espaços que a escola possui) 
(   ) Biblioteca; 

(   ) Sala de recursos multifuncional; 

(   ) Laboratório de informática; 

(   ) Laboratório de ciências; 

(   ) outro:______________________________________________ 

  

5- Quais recursos didáticos existem disponíveis paras os professores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F – Entrevista de Pesquisa Aplicada ao Participante da Divisão de 

Educação Especial da Rede Estadual de Roraima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 

Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual:______________________________________________ 
            
Graduação:_________________________________________________ 
Pós-graduação:______________________________________________ 
Tempo de serviço:____________________  
 
PARTE I Caracterização da rede quanta a educação inclusiva 

 
Números de alunos com deficiência visual: _________ 
 
Instituição ou setor de apoio aos alunos com deficiência visual; 
___________________________________________________________________ 

 
Política de educação especial; 

__________________________________________________________________ 

Política da educação básica; 

__________________________________________________________________ 

PARTE I Perfil docente 

Plano de carreira; 
Faixa salarial; 
Jornada de trabalho; 
 

PARTE II Suporte ao trabalho docente 

Cursos que são oferecidos na área de educação especial/ inclusiva; 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

 



 

 

 

 

Há auxílio de estagiários ou monitores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Há auxilio de outro professor? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

O número de alunos é reduzido? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Existe centro de apoio ao professor? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Existe incentivo a práticas de projetos ou ações inovadores? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Há acompanhamento para os professores que recebem o aluno com deficiência 

visual? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Qual é a função dos professores auxiliares? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Os professores auxiliares estão no censo escolar?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – Entrevista de Pesquisa Aplicada ao Participante do Centro de 

Apoio Pedagógico para Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 

Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   
 
Escola Estadual:______________________________________________ 
            
Graduação:_________________________________________________ 
Pós-graduação:______________________________________________ 
Tempo de serviço:____________________ 

PARTE I Caracterização da intituição: 
Objetivo da Instituição: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Números de alunos com deficiência visual:__________ 
 

PARTE II  Suporte ao trabalho docente 

Ações que a instituição realiza:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Cursos que são oferecidos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Cursos que são oferecidos aos professores da rede comum de ensino: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Existe um trabalho pedagógico direcionado para acompanhar os professores da 
rede comum? Qual? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE H – Roteiro de Observação em Sala de Aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

  

 
Profª. Pesquisadora: Maria Solange de Lima Almeida 
 
Profª. Orientadora: DSc. Régia Chacon Pessoa 

 
Título da Pesquisa: A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 

CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O DESAFIO DE ENSINAR 
ALUNOS CEGOS   

 

 
 

OBSERVAR: 
 

- Planejamento escolar; 
- Metodologia utilizada; 
- Comunicação; 
- Organização do espaço físico; 
- Envolvimento dos alunos; 
- Organização dos alunos; 
- Respeito ao ritmo de aprendizagens e nível de compreensão dos alunos; 
- Execução da aula em consonância com o planejamento; 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

APÊNDICE I – Produto: Rede de Apoio à Inclusão e Orientações aos 

Professores de Ciências 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDE DE APOIO A INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS NO 
ENSINO REGULAR:  

 

 

 

ORIENTAÇÕES PRÁTICAS AOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Maria Solange de Lima Almeida 
                                                         Régia Chacon Pessoa de Lima 
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APRESENTAÇÃO 

 

Este livro é um produto que resultou da pesquisa realizada durante o curso de 
Mestrado em Ensino de Ciências, da Universidade Estadual de Roraima, intitulada: 
“A identidade profissional do professor de ciências em tempo de educação inclusiva: 
o desafio de ensinar alunos cegos”. Este estudo foi realizado em duas escolas da 
rede estadual de Roraima, em 2014. Com o propósito de investigar se a identidade 
profissional do professor de ciências está sendo constituída na perspectiva da 
educação inclusiva, ao mediar situações de aprendizagem de conceitos científicos 
nas classes que têm alunos cegos. 

Muitos escritores inspiram-se nos seus estudos, pesquisas e suas próprias 
experiências de trabalho, buscando desenvolver uma produção original, mesmo que 
a temática seja muito debatida. Assim, a proposta da Rede de Apoio a inclusão, foi 
pensada a partir de dois vieses: de um lado decorreu da contribuição do projeto de 
inclusão “Aceitar a diferença é viver melhor” da Escola São Vicente de Paula, em 
2012.  E do outro lado, da pesquisa, que se constatou as angústias, medo, 
insegurança, falta de formação e dúvidas dos professores de ciências, em relação a 
inclusão. 

Nesse sentido, é com satisfação que apresentamos aos professores de 
ciências e a comunidade escolar, este suporte de orientações práticas para a 
inclusão de alunos cegos na rede regular de ensino. As recomendações deste livro 
têm como objetivo motivar, orientar e apoiar ações favoráveis ao processo de 
inclusão, oportunizando um trabalho de monitoramento contínuo, incentivando a 
participação e desenvolvimento das escolas no processo de inclusão. 

Como a deficiência visual abrange os alunos cegos e com baixa visão, 
mesmo com características semelhantes, estes alunos apresentam necessidades 
educacionais especiais diferentes, então optamos por abordar orientações que 
auxiliem o trabalho do professor de ciências referente apenas aos alunos cegos. 

 
 

 

Maria Solange de Lima Almeida 
                                                                           Régia Chacon Pessoa de Lima 
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PARTE 1: PROCESSO DE INCLUSÃO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; 

temos o direito a sermos diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza. 

Boaventura de Souza Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 INCLUSÃO OBRIGATÓRIA 

 

Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: recusar, 

suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a matrícula de 

aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado 

por motivos derivados da deficiência que porta (Art. 8º da Lei nº 7.853/89). 

 

1.1 Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

Para tratar de inclusão de alunos cegos na rede regular de ensino é necessário 

pensar sobre dois conceitos, que embora estejam interligados, causam dúvidas: 

educação especial e educação inclusiva. 

 

ENTENDENDO A DIFERENÇA 

 

 

 

Educação especial 

“Modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, que perpassa todos os níveis de ensino, 

da educação infantil ao ensino superior, 

destinada aos alunos com necessidades 

educacionais especiais” (Art.58. LDBEN 

9394/96).  

 

 

     

 

Educação inclusiva 

É um processo educacional mais amplo 

que envolve o acesso e permanência a todos os 

estudantes (indígenas, mulheres, 

afrodescententes, pessoas com deficiências e 

outros grupos excluídos) nos estabelecimentos de 

ensino regular, ao criar condições para atender a 

heterogeneidade e aprender a conviver com as 

diferenças.  

 

O conceito de educação especial tem duas facetas: a primeira são as 

chamadas escolas especiais ou especializadas, voltadas para pessoas com 

deficiência, nas quais não podem cursar a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, substituindo o acesso a escola comum. E a segunda faceta da 

Educação especial é a que vem sendo defendida pelos movimentos sociais, isto é, 

educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nessa visão, o 

atendimento educacional especializado é considerado apoio e complemento, 



 

 

 

 

destinados a oferecer aquilo que há de específico na formação do aluno com 

necessidades educacionais especiais derrubando barreiras para o acesso ao ensino 

comum. 

 

Processo de inclusão 

 

www.inclusive.org.br 

 

 

1.2 Alunos públicos alvo da educação especial 

Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva- MEC/2008. Os alunos com necessidades educacionais 

especiais (alunos NEE) público alvo da educação especial atendidos nas Salas de 

Recursos Multifuncionais são:  

Alunos com 

deficiências 

Alunos com transtorno 

global do desenvolvimento 

Alunos com altas 

habilidades/superdotação 

 

Deficiência Intelectual 

Deficiência Auditiva 

Deficiências Múltiplas 

Deficiência Física 

Surdez 

Baixa visão 

Cegueira 

Surdocegueira 

 

Autismo 

Síndrome de Asperger 

Síndrome de Rett 

Transtorno Degenerativo 

da 

Infância (psicose infantil) 

 

 

Altas habilidades 

superdotação 

 

 

http://www.inclusive.org.br/


 

 

 

 

Os alunos com transtornos funcionais específicos, apesar de apresentarem 

dificuldades de aprendizagem, não são alunos público alvo da educação especial. 

 

 Dislexia; 
 Dissortografia; 
 Disgrafia; 
 Discalculia; 
 Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 

 

2 OS ALUNOS CEGOS  

 

Cegueira 

Perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho após correção, 

ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do  melhor olho, 

mesmo com uso de lentes de correção. (BRASIL, 1998, p.26). 

 

A cegueira pode ser: 
CEGUEIRA CONGÊNITA CEGUEIRA ADVENTÍCIA 

A ausência da visão manifestada 

desde o nascimento.  

Quem nasce sem a capacidade da 

visão, apresenta uma forma diferente de 

representação dos objetos e das pessoas. A 

utilização do tato, audição, olfato e paladar 

são resultantes da ativação contínua desses 

sentidos por força de necessidade 

compensatória para decodificar e guardar na 

memória as informações. 

Perda da visão adquirida após o 

nascimento.  

A pessoa que nasce com o sentido da 

visão, perdendo-o mais tarde, guarda 

memórias visuais, consegue lembrar-se das 

imagens, luzes e cores que conheceu, e isso 

é muito útil para a construção de 

conhecimento e adaptação. 

 

2.1 Sistema Braile 

Em 1825, o Sistema Braile foi criado pelo francês Louis Braille, como um 

código universal de leitura tátil e de escrita. O sistema consiste na combinação de 

seis pontos em relevo dispostos em duas colunas de três pontos, configurando um 

retângulo de seis milímetros de altura por dois milímetros de largura, os quais 

possibilitam a combinação de 63 símbolos diferentes, constituindo as letras do 



 

 

 

 

alfabeto, os sinais de pontuação, os números, as notações musicais e científicas. Os 

seis pontos são chamados de “cela braile” (Figura 1). 

 

 Cela Braile 

 

www. movimentoculturagaia.wordpress.com   

 

 Alfabeto Braile 

 

www.biancasaveti.blogspot.com 

 

  A produção da escrita para os alunos cegos é realizada de forma 

manual por meio da reglete, constituída de uma prancha, uma régua com duas 

linhas, com janelas correspondentes às celas braile que se encaixam pelas 

extremidades laterais na prancha, e o punção para escrever os pontos em relevo. A 

escrita braile na reglete é realizada da esquerda para direita, usando a sequência 

normal das letras ou símbolos, ao inverter o papel, a leitura é realizada da direita 

para a esquerda.  

 

 

http://www.biancasaveti.blogspot.com/


 

 

 

 

  

Reglete e punção 

 

www.hotfrog.com.br 

 

Também são utilizados outros recursos para otimizar o registro da escrita 

braile, como: impressoras braile computadorizadas, capas para acoplar ao teclado 

do computador com letras em relevo e as máquinas braile (Figura 4).  

 

Máquina Braile 

 

www.smartkids.com.br 

 

2.2 Recursos tecnológicos   

Existem também ferramentas tecnológicas que favorecem o acesso ao 

conhecimento como programas leitores de tela com síntese de voz, que possibilitam 

a navegação na internet, o uso do correio eletrônico, o processamento de textos, de 

planilhas e uma infinidade de aplicativos. Dentre os programas mais utilizados no 

Brasil, são: DOSVOX, VIRTUAL VISION, MECDAISY e JAWS. Existem, ainda, 

outras ferramentas que possibilitam a produção de livros em formato digital, em 

http://www.hotfrog.com.br/
http://www.smartkids.com.br/


 

 

 

 

áudio e em braile. É o caso, por exemplo, de scanner, de programas de 

reconhecimento óptico de caracteres para a digitalização de textos e programas que 

permitem converter o texto digitalizado em arquivo de áudio. 

2.3 Orientação e mobilidade  

 

O MEC criou o Programa de Orientação e Mobilidade para proporcionar ao 

aluno cego, a mobilidade no ambiente, de forma segura e eficiente. Utilizando-se de 

habilidades de orientação no ambiente, por meio de sentidos remanescentes, 

(audição, o olfato e o tato) e por meio de um processo de ensino e aprendizagem, 

que envolve a utilização de bengala.  Gradativamente o aluno cego vai explorando o 

ambiente escolar até se tornar independente na locomoção.  

Nesse sentido, a inclusão requer uma reorganização na estrutura física das 

escolas, possibilitando no contexto educacional uma autonomia para os alunos 

cegos se movimentarem. A preocupação com os possíveis acidentes pode se 

pensar na retirada de móveis ou objetos como vaso, evitando obstáculo no caminho. 

É importante utilizar pistas táteis, além de deixar um espaço maior entre as carteiras 

possibilitando maior mobilidade. É indicado etiquetar a escola sinalizando em Braille 

os setores da escola e uso de corrimão em escadas. 

 

2.4 Aprendizagem e formação de conceitos científicos de alunos 

cegos 

 

As pessoas cegas por muito tempo eram excluídas da escola e poucos 

participavam dos eventos sociais, eram consideradas incapazes para aprender. A 

ausência de oportunidades de acesso ao conhecimento e aos bens sociais criou-se 

na área educacional uma expectativa baixa em relação ao desenvolvimento 

acadêmico do estudante cego, sendo muita das vezes relacionada de forma 

errônea, deficiência visual com dificuldade de aprendizagem. 

A comunicação na sociedade é permeada de imagens e apelos visuais 

sofisticados, presentes nas propagandas, meios de comunicação, redes sociais e na 

expressão artística. Na escola, os conteúdos também são constituídos de símbolos, 

gráficos, imagens, letras e números.  



 

 

 

 

Assim, é necessário perceber a necessidade educacional especial dos alunos 

cegos na construção de conhecimento. Os conceitos elaborados por alunos cegos 

congênitos diferem qualitativamente dos conceitos construídos com base em 

experiências visuais. Caso não seja atribuído sentido e significado, o aluno cego 

pode repetir automaticamente.   

O tato, a audição e a linguagem são as principais vias de aprendizagem dos 

alunos cegos. A discriminação tátil é uma habilidade básica que precisa ser 

desenvolvida de forma contextualizada e significativa. O tato fornece informações 

sobre tamanho, forma, peso, consistência, espessura, densidade, textura, dentre 

outras.  

Nesse sentido, enquanto que um aluno que enxerga percebe sua realidade de 

uma só vez, envolvendo todos os sentidos, um aluno cego levará mais tempo para 

reconhecer ou conhecer objetos, porque ele explora o entorno de forma fragmentária 

por meio das mãos e do reconhecimento de fontes sonoras.  

A linguagem é um instrumento essencial para o desenvolvimento dos alunos 

cegos, para construir conceitos a partir de representação de imagens táteis, o aluno 

cego precisa se comunicar para reunir impressões, identificar os estímulos, 

interpretar as informações coletadas, estabelecer semelhanças e diferenças, criar 

esquemas e fazer conexões entre os diferentes componentes e dados de sua 

realidade.  

Assim, apesar de sua limitação com relação a visão, do ponto de vista 

intelectual, não há diferença entre os alunos cegos e os alunos dotados de visão. Os 

alunos cegos aprendem conceitos da mesma forma que os demais colegas, 

estabelecendo relações de conhecimentos já adquiridos, por meio da mediação 

social e uso de recursos pedagógicos. Para Vigotsky (2010) o desenvolvimento não 

se reduz ao biológico, a experiência social assume papel principal nesse processo, 

essa visão é favorável aos alunos NEE. “[...] As funções elementares têm como 

característica fundamental o fato de serem total e diretamente determinadas pela 

estimulação ambiental” (p.33). 

A potencialidade cognitiva do indivíduo não é alterada pela deficiência visual. 

Entre os alunos cegos, existem diferenças individuais, assim como os alunos que 

enxergam, portanto, podem apresentar dificuldades ou não no processo de 

formação de conceitos científicos. O nível de compreensão do aluno cego pode 



 

 

 

 

estar reduzido, pela restrição de experiências sociais enriquecedoras. Isto é, a 

cegueira por si só não gera dificuldades cognitivas ou de formação de conceitos, 

sendo necessário considerar a história de vida, o contexto sociocultural e as 

relações do individuo com o meio.      

 

3 IDENTIDADE DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS EM TEMPO DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

Na década de 90, a inclusão de alunos NEE no ensino regular ganhou 

notoriedade tanto no campo político como no educacional. A chegada desses alunos 

na escola tornou-se uma realidade. O direito a educação para todos, garantido em 

lei, na verdade ocorre apenas no aumento de matrícula, e a qualidade continua 

sendo alvo de expectativas e cobranças por parte da sociedade. Diante desse 

contexto, o processo de inclusão, muita das vezes, é considerado mais problema 

para as escolas. Os professores sentem-se despreparados e desmotivados para 

enfrentar essa realidade. Assim: 

 

Nosso sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem vivido 
muitas dificuldades para equacionar uma relação complexa, que é a de 
garantir escola para todos, mas de qualidade. É inegável que a inclusão 
coloca ainda mais lenha na fogueira e que o problema escolar brasileiro é 
dos mais difíceis, diante do número de alunos que temos que atender, das 
diferenças regionais, do conservadorismo das escolas, entre outros fatores 
(MANTOAN, 2006, p.23).  

 
 

Não basta acolher e promover a interação social. É preciso garantir a 

aprendizagem, fazer com que os alunos NEE avancem nos conteúdos conforme 

suas especificidades. Nesse processo o professor não deve está sozinho, visto que 

a inclusão é uma ação coletiva, que necessita da interação da comunidade escolar 

para se efetivar. Assim, o ideal é que cada membro em seus setores possa 

contribuir, para melhor acomodar os alunos NEE nos espaços da escola, como por 

exemplo: sala de aula, biblioteca, refeitório, sala de recursos multifuncionais e 

outros. É necessário, portanto, que a escola contemple no Projeto Político da Escola 

(PPP), ações coletivas para a efetivação da inclusão.  



 

 

 

 

Nesse contexto, a identidade profissional do professor de ciências na escola 

inclusiva é construída no cotidiano da escola, enquanto sujeito que interage ao 

desenvolver a docência, expressa seus valores, seus anseios, seus conhecimentos 

e saberes pedagógicos. Na proposta da educação inclusiva, o professor de ciências 

deve ter alguns atributos e preocupações: 

 Reconhecer que o ensino de ciências é um espaço privilegiado em que 

as diferentes explicações espontâneas (saberes prévios) dos alunos 

sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações 

produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados; 

 Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e 

entender que o ensino de ciências deve ser redimensionado para 

atender a heterogeneidade dos alunos;  

 Flexibilizar o currículo com diferentes estratégias para contribuir com a 

aprendizagem de todos os estudantes, inclusive dos que apresentam 

necessidades educacionais especiais;  

 Atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 

educação especial;  

 Desenvolver um trabalho docente de qualidade numa escola para 

todos, centrado na aprendizagem, em vez do ensino. Entender que 

todos são capazes de aprender; 

 Buscar uma formação continuada que favoreça a capacidade de 

inovação e participação nos processos de tomadas de decisões 

pautadas na diversidade e não no aluno padrão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARTE 2: PRÁTICA DE INCLUSÃO 

 

 

 

Nossa obrigação é fazer valer o direito de todos à educação e não 

precisamos ser corajosos para defender a inclusão, porque estamos certos de que 

não corremos nenhum risco ao propor que alunos com e sem deficiência deixem de 

freqüentar ambientes educacionais à parte, que segregam, discriminam, diferenciam 

pela deficiência, excluem - como é próprio das escolas especiais. 

Maria Teresa Eglér Mantoan 

 

4 REDE DE APOIO A INCLUSÃO  

Para que as escolas tornem-se inclusivas e se assumam como espaços de 

aprendizagem e participação, o que não é uma tarefa fácil, além da quebra de 

paradigmas no jeito de ensinar é necessário um suporte pedagógico para a equipe 

escolar. Nesse sentido, uma iniciativa salutar é a criação de uma Rede de Apoio a 

Inclusão nas escolas, orientada pela Divisão de Educação Especial do Estado.  

 

4.1 Papel da rede estadual de educação de Roraima 

A base legal que dispõe as diretrizes para a educação especial no Sistema 

Estadual de Educação de Roraima é a Resolução 07/2009 do Conselho Estadual de 

Educação de Roraima que prevê como apoio para o processo de inclusão de alunos 

cegos e demais alunos NEE da rede comum de ensino no Estado de Roraima as 

seguintes estratégias:  

 Salas de Recursos Multifuncionais;  



 

 

 

 

 Centro de atendimento educacional especializado, no caso de alunos cegos, 

o Centro de Apoio Pedagógico para atendimento as pessoas com deficiência 

visual de Roraima, CAP-DV/RR; 

  Disponibilização de um professor formado em Pedagogia nas classes que 

tem aluno NEE,  

 Qualificação para os professores especialistas e professores da rede comum,  

 Recursos didáticos, tecnologia assistiva e flexibilização curricular; 

 Acessibilidade urbanística, serviço de itinerância e oficina pedagógica para os 

alunos NEE entre outros. 

4.2 Princípios da inclusão 

 

Para a efetivação da inclusão é necessário que as ações da escola estejam 

fundamentadas nos seguintes princípios:  

 Preservação da dignidade humana: toda pessoa merece respeito e tem 

o direito a oportunidade de realizar seus projetos; 

 Busca da identidade: encontrar-se como pessoa, constituindo 

características próprias; 

 Exercício da cidadania: igualdade de oportunidade de acesso de 

conhecimento socialmente elaborado. 

4.3 Criação da Rede de Apoio a Inclusão  

 

 

      COMPROMETER 

           CONHECER              PLANEJAR           ORGANIZAR 

        ACOMPANHAR 

         CAPACITAR IMPLANTAR 



 

 

 

 

1º PASSO: COMPROMETER 

O primeiro passo é formar uma rede de apoio na escola, constituída por 

pessoas de cada setor da comunidade escolar (gestão, professor da sala de recurso 

multifuncional, professor de sala de aula, professor auxiliar, cuidadores, alunos, pais 

e os centros de especialização). Essa equipe irá trocar ideias, expor suas 

expectativas e estabelecer uma missão para o processo de inclusão. É como se 

plantasse uma semente, que germinasse motivando a comunidade escolar.  

 

2º PASSO: CONHECER 

O segundo passo é o diagnóstico, esse trabalho é realizado, com a 

colaboração dos professores da sala de recursos multifuncionais que entrevistam a 

família, para conhecer o histórico social, origem da deficiência e percurso escolar do 

aluno. Os professores auxiliares e professores das disciplinas que observam a 

interação social e o aspecto cognitivo em sala de aula. Os assistentes de alunos e 

colegas de classe que verificam o comportamento no momento do intervalo.  

 

3º PASSO: PLANEJAR 

 De posse dos dados, a equipe escolar irá montar um projeto de inclusão que 

envolva toda a comunidade escolar no processo de inclusão. As ações devem ser 

objetivas e possíveis de realizá-las. Uma vez estabelecidas as metas do projeto, é 

hora de apresentar a comunidade escolar para ser discutido e aprimorado. 

 

4º PASSO: ORGANIZAR 

Nessa etapa, a equipe escolar organiza as ações por prioridade. É importante 

deixar claro a função de cada membro, por meio de um plano de ação com metas a 

cumprir, especificando a colaboração dos participantes. A equipe da rede de apoio 

deve contar com um coordenador geral eleito pelos seus membros. 

 

5º PASSO: CAPACITAR 

 Para a efetivação das ações do projeto de inclusão, é necessário 

recursos humanos qualificados, muito mais que os recursos materiais. Para tanto, a 

rede estadual de educação deve oferecer cursos para a equipe escolar que constitui 



 

 

 

 

a rede de apoio a inclusão, e os membros capacitados disseminam o conhecimento 

para os demais membros da comunidade escolar. 

 

6º PASSO: IMPLANTAR 

 Lançamento do projeto: 

O projeto será apresentado a toda comunidade escolar com atividades 

variadas como: peça teatral, músicas, relato de experiência de uma pessoa com 

deficiência e exposição das ações do projeto. A organização fica a critério da escola. 

 Concurso:  

Realização de concurso para escolha do nome e um desenho para o logotipo 

do projeto, envolvendo todas as turmas da escola; 

 Biografia: 

Nas turmas que têm alunos com necessidades educativas especiais, será 

trabalhada a biografia dos alunos da classe. Com auxílio da família o aluno NEE 

contará sua história de vida. Essa ação favorece a busca pela identidade e respeito 

as diferenças. 

 Oficinas de inclusão: 

Em todas as turmas realizar oficinas de inclusão que sensibilize os alunos 

quanto a inclusão, com temas como diferenças, respeito, amizade com aluno NEE e 

outros. Trabalhar situações em que os alunos vivenciem as limitações dos alunos 

especiais, tais como: caminhar no pátio com vendas nos olhos, ficar imobilizado 

numa cadeira e assistir um filme sem áudio, descrever imagens e outras. A 

organização fica a critério da escola. 

 Aluno amigo: 

Os alunos irão fazer companhia os colegas com necessidades educacionais 

especiais no momento do intervalo, levando-os para o seu circulo de amizade. Esta 

ação será realizada através de rodízio, os nomes dos alunos amigos selecionados 

da semana serão expostos no quadro “Aluno Amigo” no pátio da escola. Os líderes 

das turmas irão contribuir nesse trabalho de interação.  O objetivo é oportunizar a 

socialização dos alunos NEE, ao fazer amizade com os colegas da escola. 



 

 

 

 

 Movimento e corpo: 

Os alunos com necessidades educativas especiais serão introduzidos em 

atividades esportivas e recreativas, respeitando suas limitações. 

 Arte como expressão: 

Os alunos com deficiência irão participar de atividades artísticas como: coral, 

teatro, fantoche, dança, pintura e artes diversas com materiais recicláveis. 

 Etiquetação da escola: 

A escola será etiquetada pelos alunos e professores com sinais em libras e 

braille. 

 Palestras e cursos: 

Serão realizados palestras e cursos sobre as deficiências e direitos dos 

deficientes para professores, alunos, professores e funcionários. Também terá 

cursos de língua de sinais em libras, (comunicação básica). 

 Flexibilização curricular: 

Para os alunos que necessitam de adaptações curriculares será elaboração 

de um currículo com adaptações de objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação. 

 Reunião com os pais: 

Em cada bimestre será realizada reunião e/ou encontro com os pais dos 

alunos com necessidades educativas especiais, para conversar sobre a 

aprendizagem dos seus filhos e compartilhar experiências de vivências do cotidiano 

de crianças com deficiência. 

 Materiais didáticos adaptados: 

Construção de livros com as crianças especiais, confecção de livros e 

materiais pedagógicos adaptados e exploração de histórias que envolvam a 

inclusão. 

 Portifólio: 

Os trabalhos mais significativos dos alunos especiais serão organizados em 

um portfólio durante o ano letivo, em que serão observados os avanços e 

dificuldades.  



 

 

 

 

 De mãos dadas com a inclusão: 

Exposição dos trabalhos confeccionados, teatro, música, relatos de alunos, 

palestras, oficinas e outros. A organização fica a critério da escola. 

7º PASSO: ACOMPANHAR 

 A cada bimestre a rede de apoio se reunirá para avaliar as ações do 

projeto utilizando como critérios, os seguintes indicadores de inclusão:   

 Participação dos alunos NEE nas atividades culturais e esportivas; 

 Acesso ao conhecimento elaborado, por meio de flexilibilização curricular; 

   Interação e participação nos grupos de estudos em sala de aula; 

 Avaliação conforme as necessidades educacionais especiais do aluno; 

 Diálogo com os pais dos alunos; 

 Articulação e reflexão da rede de apoio para tomada de decisões com relação 

a inclusão; 

 Orientação aos professores das disciplinas quanta a flexibilização curricular; 

 Atendimento Educacional Especializado, na Sala de Recursos Multifuncional; 

A equipe da Divisão de Educação Especial da rede irá monitorar o trabalho da 

rede de apoio visitando a escola e em encontro pontuais, com orientações e apoio. 

 

5 ORIENTAÇÕES DE INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS  PARA PROFESSORES 

DE CIÊNCIAS  

                       

5.1  Interação: 

 Apresentar o aluno com naturalidade aos colegas e incluí-los nos trabalhos 

em grupos; 

 Dar oportunidade do aluno se apresentar e ouvir os nomes dos colegas de 

classe; 



 

 

 

 

 Direcionar perguntas aos alunos cegos para incentivar a sua participação e 

expor suas dúvidas; 

 Ao solicitar a participação do aluno, sempre chamá-lo pelo nome; 

 O aluno cego deve sentar na frente para que possa ouvir melhor as 

explicações ou gravá-las; 

 Integrá-lo nas atividades extraclasse; 

 Elogiar em relação aos seus avanços; 

 Substitua termo como “ali” e “aqui” por “à sua frente”, “atrás de você”, “em 

cima”; 

 Manter um relacionamento estreito com a família do aluno para conhecer seu 

contexto social; 

 Pergunte ao aluno e à família quais são as possibilidades e necessidades 

dele; 

 A melhor maneira de guiar o cego é oferecer-lhe o braço flexionado, de forma 

que ele possa segurá-lo pelo cotovelo; 

 Descreva os ambientes com detalhes e não mude os móveis de lugar com 

freqüência. Uma pequena mudança pode desorientá-lo completamente; 

 Busque na turma colegas dispostos a ajudá-lo; 

 Procure saber a origem da cegueira se é congênita (desde o nascimento) ou 

adventícia (adquirida posteriormente), pois o aluno cego que nasceu com a 

visão guarda memórias visuais, consegue lembrar-se das imagens, luzes e 

cores que conheceu, e isso é muito útil para a construção de conhecimento e 

adaptação. 

 

5.2 Metodologia 

 Substitua explicações com gestos, por atividades em que o aluno cego se 

movimente. Por exemplo: forme uma roda com os alunos para explicar o 

movimento de translação da Terra. 



 

 

 

 

 Criar atividades que explorem as percepções não visuais.  Como maquete de 

relevo, tipos de solos. 

 A exploração de esquemas, gráficos, manuseio de material do laboratório 

devem ser feitos com o aluno cego, inclusive antecipadamente, sempre que 

possível; 

 As observações ao microscópio, os eventos químicos observados 

exclusivamente pela visão, entre outros, sempre que não puderem ser 

substituídos por vias sensoriais tátil, auditiva, olfativa ou gustativa devem ser 

fornecidas ao aluno pelo professor, de maneira oral, ou ainda descritas por 

um colega ou auxiliar no laboratório; 

 Na exibição de um filme ou "slides" o professor deverá oferecer ao aluno 

cego, a áudio-descrição, podendo o professor, valer-se de um colega do 

aluno para fazer tal atividade, de modo que ambos aprendam juntos; 

 Mesmo em braile ou apenas em relevo, os gráficos, mapas e tabelas devem 

ser oferecidos em partes. Pois, por meio do tato, o aluno cego faz uma leitura 

seqüencial, parte por parte, assim, muitas informações em um pequeno 

espaço, ou mesmo que poucas em um espaço muito grande, dificultará a 

aquisição e/ou processamento das informações, logo, dificultando a 

compreensão desses gráficos, tabelas, mapas, desenhos, esquemas e 

demais configurações bidimensionais; 

 No laboratório ou em qualquer outra situação em que se puder propiciar a 

experiência concreta ao aluno, isso deverá ser feito, tanto permitindo que ele 

faça a experiência diretamente, como colaborando com ele indiretamente, por 

exemplo, anotando os dados observados pelos colegas etc. A observação, a 

experimentação e a exploração do concreto, do tridimensional, do palpável é 

muito importante para os alunos. Garanti-las ao aluno cego contribuirá com 

sua participação plena no cotidiano da escola, em todas as atividades e 

lugares, tendo como conseqüência sua verdadeira inclusão na escola. 

 

 



 

 

 

 

5.3 Recursos 

HUMANOS 

Já vimos que o trabalho com a inclusão é coletivo e exige a participação de 

todos da comunidade escolar. Os recursos humanos citados abaixo são pessoas 

que estão diretamente envolvidas com a educação especial, apoiando a inclusão 

escolar. 

 Professor auxiliar: trabalho articulado com o professor que acompanha o 

aluno cego em sala, sugerindo e discutindo atividades, metodologias e 

instrumentos de avaliação; 

 Sala de Recursos Multifuncionais: realização de uma parceria com os 

professores da Sala de recursos multifuncionais para conhecer o histórico 

social do aluno, os recursos pedagógicos disponíveis na escola, adaptação 

de atividades, transcrição de textos e atividades em braile ou converter em 

formato Daisy (programa de computador de sintetizador de voz, que realiza a 

leitura de textos e atividades). Trocar idéias e buscar orientações. 

 Centro de Apoio Pedagógico para atendimento as pessoas com 

deficiência visual de Roraima, CAP-DV/RR: é um apoio pedagógico 

destinado aos professores da rede comum de ensino e aos professores que 

atuam nas salas de recursos multifuncionais. Esse serviço dispõe de 

produção de material adaptado, transcrições de livro em braile, conversão de 

textos em formato daisy. O CAP-DV/RR também oferece cursos para os 

professores das salas de recursos multifuncionais e professores da rede 

comum de ensino como: Curso e palestras de leitura e escrita Braille, 

tecnologia assistiva: Dosvox e Mecdaisy e um curso mais abrangente sobre 

deficiência visual. 

MATERIAIS 

 Material concreto: utilização de materiais (jogos, maquetes, mapas e 

outros) em alto relevo e textura, explicando sobre seu significado; 

 Sistema Braile: saber que a escrita braile demandam um tempo maior; 



 

 

 

 

 Gravador: O gravador pode ser utilizado para gravar textos lidos ou 

explicações; 

 Computador: o computador amplia a interação do aluno e o professor 

no processo ensino e aprendizagem, pois possibilita ao aluno cego 

escrever, ouvir leitura de textos, realizar atividades e ter acesso ao livro 

didático. 

5.4 Avaliação 

 Os alunos NEE, que não conseguem acompanhar o currículo estabelecido 

para a turma, devem ser avaliados de acordo com seu nível de conhecimento, 

respaldado por um currículo flexibilizado, com objetivos, conteúdos, 

metodologia e avaliação específica para atender a necessidade educacional 

do aluno. Desta forma, a avaliação mais justa é a processual. Os 

instrumentos para esta avaliação seriam: registros e observações do 

professor respaldado em objetivos estabelecidos anteriormente, relatórios, 

portfólios, análise de produção escolar e participação por meio da oralidade, 

enfim qualquer instrumento que possibilitem a verificação qualitativa dos 

progressos alcançados pelo aluno. Assim como os demais, os alunos NEE 

podem ser aprovados ou reprovados.  

 O aluno cego deve acompanhar os mesmos conteúdos e objetivos da turma, 

sendo flexibilizados, a metodologia e os instrumentos de avaliação; 

 Aumentar o tempo de realização das provas, utilizando recursos favoráveis 

como textura, material concreto, escrita em braile, ledor, ou utilizar programas 

leitores de tela com síntese de voz como o DOSVOX  e o  tocador Mecdaisy.  

 Substituir gráficos, tabelas e fluxogramas por texto ou material em relevo; 

 

CONCLUSÃO 

 

A escola inclusiva tem como base a declaração universal dos direitos 

humanos e os poderes públicos têm a obrigação de garantir um ensino não 

segregador a todos os alunos, sejam quais forem suas condições físicas, sociais ou 

culturais. Para ensinar a todos é necessário compromisso para promover condições 

de ensino e aprendizagem, removendo barreiras. Isso inclui além das adaptações 



 

 

 

 

arquitetônicas e formação de professores, flexilibilização do currículo para atender a 

necessidade educacional do aluno.  

Nesse sentido, a educação inclusiva trata-se de uma reestruturação das 

ações do Projeto Político Pedagógico da escola de forma que estas respondam à 

heterogeneidade dos alunos. Uma equipe escolar comprometida ganha força no 

processo de inclusão, no entanto, a articulação dessa equipe ainda é um grande 

desafio que as escolas enfrentam na prática.  
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