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RESUMO 

 

A constituição de 1988 estabelece que a educação é um direito de todos e que o 
ensino será ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola. Diante desta premissa, o presente trabalho 
fundamentou-se no questionamento sobre como o uso de tecnologias assistivas 
pode facilitar o aprendizado de pessoas com deficiência visual e auditiva em aulas 
práticas sobre morfologia e estrutura de animais? Assim sendo, o principal objetivo 
deste estudo foi a elaboração de um instrumento que viabilizasse descrições 
técnicas básicas sobre alguns grupos animais depositados em coleções didáticas 
de zoologia. O resultado desta iniciativa foi o desenvolvimento de uma ferramenta 
de aprendizagem para alunos com deficiência visual e/ou auditiva na forma de um 
livro, cujas informações foram adaptadas por meio das seguintes estratégias: 
Braille, QR Code, impressão em relevo e ao final do livro encontra-se disponível 
um CD com audiodescrição do conteúdo completo do mesmo.  Para tanto, o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campi Abaetetuba e 
Tucuruí, disponibilizou materiais e equipamentos de elaboração, tradutor, bem 
como os acervos didáticos de invertebrados e vertebrados conservados em meio 
úmido e seco. Por conseguinte, foi aplicado questionário avaliativo junto a 10 (dez) 
estudantes do ensino médio e com necessidades especiais, sendo 6 deficientes 
visuais e 4 auditivos, visando a obtenção de dados quantitativo e qualitativo para a 
análise de eficiência do livro. Com o questionário de perguntas objetivas foi 
observado que Pela análise das partes foi possível ter uma excelente noção do 
funcionamento deste produto no ensino de zoologia para cegos e surdos e com 
isso, deficientes visuais e auditivos terão acesso ao conteúdo da coleção 
zoológica e poderão desfrutar do seu conhecimento oferecido de forma 
equivalente aos demais discentes da turma. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação inclusiva, Zoologia, Coleções Zoológicas, 

Tecnologias Assistivas, deficiência visual e deficiência auditiva. 
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ABSTRAT 

 

The 1988 Constitution establishes that education is a right for all and that 
education will be taught on the basis of the principle of equal conditions for access 
and stay in school. Given this premise, the present work was based on the 
questioning about how the use of assistive technologies can facilitate the learning 
of people with visual and auditory deficiency in practical classes on morphology 
and animal structure? Thus, the main objective of this study was the elaboration of 
an instrument that would make basic technical descriptions possible on some 
animal groups deposited in didactic collections of zoology. The result of this 
initiative was the development of a learning tool for students with visual and / or 
hearing disabilities in the form of a book, whose information was adapted through 
the following strategies: Braille, QR Code, embossed print and at the end of the 
book a CD with audiodescription of the complete contents of the book is available. 
To that end, the Federal Institute of Education, Science and Technology of Pará, 
Campi Abaetetuba and Tucuruí, made available materials and equipment for the 
preparation, translator, as well as the didactic collections of invertebrates and 
vertebrates preserved in humid and dry environments. Therefore, an evaluative 
questionnaire was applied to 10 (ten) high school students with special needs, of 
which 6 were visually impaired and 4 were hearing impaired, in order to obtain 
quantitative and qualitative data for the efficiency analysis of the book. Through the 
questionnaire of objective questions it was observed that the analysis of the parts 
was possible to have an excellent notion of the functioning of this product in the 
teaching of zoology for blind and deaf people and with this, the visual and hearing 
impaired will have access to the contents of the zoological collection and will be 
able to enjoy the his knowledge offered in a way equivalent to the other students of 
the class. 
 

 

KEY WORDS: Inclusive Education, Zoology, Zoological Collections, Assistive 

Technologies, Visual Impairment and Hearing Impairment. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

 A oportunidade de acesso ao conhecimento é uma tendência que tem 

sido enfatizada pela sociedade e pelos governantes nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, o apoio às pessoas com algum tipo de deficiência física e/ou 

intelectual adquiriu força nas últimas décadas. Para tanto, foram necessárias 

grandes conferências internacionais e a entrada em vigor de políticas públicas 

voltadas ao tema. Dentre as conferências, o maior exemplo foi a de Salamanca na 

Espanha, organizada pela UNESCO (ONU, 1994), que ao enunciar a “Educação 

para todos” destacou-se como a grande promotora da educação para pessoas 

com necessidades especiais no mundo, ao ampliar o paradigma à pessoas com 

deficiências a fim de que as mesmas passassem a ter direito à educação. 

Desde a iniciativa em Salamanca, entende-se que a adaptação de 

materiais pedagógicos é crucial aos alunos com deficiências, principalmente, 

visuais e auditivas. Neste contexto, destacam-se materiais em relevo tátil como 

recursos indispensáveis para pessoas com deficiência severa da visão, na medida 

em que oferecem novas vivências, experiências e contribuem para que o processo 

de inclusão social realmente aconteça, pois, sem a visão, os outros sentidos 

passam a receber a informação de forma intermitente, fugidia e fragmentária (DE 

SÁ; DE CAMPOS; SILVA, 2007).  

Nicholas (2010) defende que “o toque é o nosso sentido mais social e 

ele nos proporciona o principal meio de contato com o mundo externo”. 

Atualmente, os avanços são maiores no contingente de recursos, em especial, os 

tecnológicos tais como ampliadores de tela, captadores de slides, óculos especiais 

e impressos ampliados, são aparatos didáticos relevantes para acessibilidade 

curricular do aluno com baixa visão. Considerando que esta deficiência também 

requer adaptação dos recursos tecnológicos aos conteúdos escolares, ratifica-se a 

necessidade de serviços para a produção de material didático. Já quando o 

momento envolve perda de audição, então, surgem outras adaptações do tipos 

recursos visuais associados a tradução simultânea, a fim de que os conceitos 

científicos sejam menos abstratos.  

No Brasil, a busca por melhorias na oferta da educação aos alunos com 

deficiência têm maior amparo com a Constituição de 1988, cuja mesma 

estabelece que a educação é um direito de todos (Art. nº 205) e que o ensino será 
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ministrado com base no princípio da igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola (Art. nº 206) (BRASIL, 1988). Posteriormente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96), que é a legislação que 

regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil, em seu artigo nº 

59 estabelece que: “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

necessidades especiais: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos para atender às suas necessidades”.  

Outro importante reforço legalizado no Brasil vêm com o Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436/02, de 24 de 

Abril de 2012, regimentando seus capítulos com a inclusão de Libras como 

disciplina curricular nos cursos de formação de professores, da formação de 

professor e instrutor de libras, do uso e difusão da Libras e Língua Portuguesa 

para o acesso das pessoas surdas  à educação, da atuação do Serviço Único de 

Saúde – SUS, à capacitação de servidores públicos para o uso da Libras ou sua 

interpretação e à dotação orçamentária para garantir as ações previstas no 

Decreto 5.626/05. Regulamenta também, em seu Capítulo XX que as instituições 

educacionais devem garantir às pessoas surdas acesso à comunicação, à 

informação, nos processos seletivos e na educação desde a educação infantil até 

a superior, dando-lhes condições de atuar na sociedade. 

Portanto, a obrigatoriedade envolve todas as modalidades e áreas da 

educação que sejam potenciais para adaptações que auxiliem o aprendizado às 

pessoas com necessidades especiais. Incluída dentre as áreas está a ciências 

biológicas, onde são inúmeros os instrumentos, laboratórios, recursos e ambientes 

estratégicos ao processo de ensino. No entanto, poucos destes ambientes 

possuem adaptações adequadas para facilitar as aulas de ciências ou biologia à 

alunos com deficiência auditiva e visual, como exemplo, as coleções zoológicas 

que são de grande importância nas aulas práticas sobre evolução das formas e 

estruturas dos animais.  

Diante deste cenário, a participação no programa de mestrado 

profissional em Ensino de Biologia foi a oportunidade para a iniciativa de 

implantação de adaptações nas coleções de zoologia dos campi Abaetetuba e 

Tucuruí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. Além de 

se tratar da instituição de lotação do mestrando e seus orientadores, esta 

instituição tornou-se um importante parceiro deste projeto na medida em que 
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disponibilizou materiais e equipamentos de elaboração, bem como os acervos 

didáticos de invertebrados e vertebrados conservados em meio úmido e seco e 

suporte técnico (tradutor), como profissionais da área de acessibilidade do Núcleo 

de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – NAPNE.  

O estatuto do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA (2009) ressalta em seu quarto inciso do artigo 3° 

do capítulo II, o qual trata “Dos Princípios, Das Finalidades, das Características e 

Dos Objetivos do IFPA”, que a instituição tem “Compromisso com a formação 

humana integral e emancipatória, com a produção e difusão de conhecimentos 

científicos tecnológicos, com alcance à inclusão de indígenas, quilombolas e 

pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais”. Também o 

inciso III do artigo 5° deste mesmo capítulo estabelece que o IFPA tenha como 

objetivo “realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade”. 

A escolha pelo tópico Zoologia justifica-se pelo fato do conteúdo 

contribuir com o conhecimento sobre evolução e adaptações morfológicas dos 

animais (SANTOS; FACHÍN-TERÁN, 2013), e, consequentemente, com o 

despertar para a preservação dos habitats naturais e conservação das espécies.  

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho foi de promover a 

acessibilidade de estudantes do ensino médio deficientes visuais e auditivos ao 

conhecimento de amostras de coleções zoológicas. Para tanto, foi elaborado um 

livro com informações didáticas e teóricas sobre animais que compõem as 

coleções zoológicas do IFPA, campi Abaetetuba e Tucuruí, cujas informações 

foram adaptadas por meio das seguintes estratégias: Braille, QR Code, impressão 

em relevo e ao final do livro encontra-se disponível um CD com audiodescrição do 

conteúdo completo do mesmo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ENSINO DE BIOLOGIA 

 

A definição conceitual de Biologia refere-se à ciência que estuda a vida, 

reconhecida oficialmente como ciência na transição entre os séculos 18 e 19. A 

Biologia se apresenta bastante ampla, já que não estuda somente os indivíduos e 
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espécies isoladamente, mas também sua origem, evolução, constituição, aspectos 

comportamentais, relações de parentesco, a interação entre os seres vivos e o 

ambiente, como funcionam seus sistemas, dentre diversos outros aspectos (SÁ 

LIMA, 2017). 

De acordo com Marandino et al. (2009), o professor utiliza o conhecimento 

elaborado das ciências, das artes, da filosofia, da pedagogia e das ciências da 

educação como ferramenta para a compreensão e a proposição do real, 

trabalhando assim com a melhoria de práticas pedagógicas que reforcem o 

interesse pela proteção da biodiversidade de uma determinada região.  

Para Richter et al. (2017) o professor de biologia tem a função de significar 

e disseminar os saberes científicos e zoológicos construídos historicamente, para 

que o aluno estabeleça uma compreensão dos fatos naturais, com uma visão 

crítica dos vários processos que permeiam os seres vivos e suas relações. Com 

isso, o aluno pode expandir seu campo de visão, percebendo a importância dos 

animais em seu ambiente natural e buscar meios não apenas para compreendê-

los, mas principalmente para mantê-los em estado natural, livre de interferências.  

Geglio e Santos (2011, p. 78) acreditam que realmente “são abordados 

conteúdos importantes para a vida do cidadão como citologia, seres vivos, 

ecologia, genética, porém de maneira descontextualizada, sem que o aluno 

perceba a necessidade dessa aprendizagem para a sua vida comum”. Marandino 

et al.  (2009, p. 53) afirmam que “quando ensinamos Biologia no nível médio, 

ainda que reconheçamos a necessidade de tratar de conteúdos mais abstratos e 

vinculados ao mundo acadêmico, não deixamos de abordar outros conteúdos de 

caráter mais utilitário, isto é, que atendam às necessidades sociais de nossos 

alunos”. 

O ensino de Ciências/Biologia exige o uso de metodologias alternativas e 

práticas diversificadas, a fim de facilitar o entendimento do aluno e o interesse em 

aprender mais. Se o professor não desperta a curiosidade do aluno, nem 

tampouco o desejo em aprender aquilo que ele transmite, o aprendizado pode não 

se concretizar. Atualmente, é necessário que o ensino de Ciências esteja voltado 

para uma aprendizagem comprometida com as questões sociais, políticas e 

econômicas, interligando, sobretudo a ciência, tecnologia e sociedade como um 

todo (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001). 
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De acordo com Krasilchik (2004), os conceitos e termos passam a ter mais 

significado para o estudante quando ele consegue acessar exemplos suficientes 

para construir associações e analogias, contextualizando o conteúdo com suas 

experiências pessoais. O excesso de assuntos, presente no currículo de Biologia, 

tende a reduzir o tempo necessário para que o professor apresente exemplos e 

analogias variadas, que levem os estudantes a um melhor entendimento dos 

conceitos apresentados e a um aprendizado mais significativo, reflexivo e crítico. 

Desta forma, buscando-se atrelar atividades práticas, principalmente na 

zoologia, por ser uma das áreas que mais exige a visualização do concreto 

associado com o estudo teórico dos temas, pode ser possível desenvolver um 

pensamento crítico, além do interesse pela pesquisa. Concordando com Silva 

(2016), que afirma que a atividade prática na zoologia é um conjunto de 

sequências didáticas voltadas a possibilitar ideias inovadoras para dinamizar o 

ensino de Zoologia. Estas atividades que podem ser de diversas formas, incluem a 

prática caracteristicamente atraente aos alunos em coleções zoológicas.  

 

2.2 USO DE COLEÇÕES BIOLÓGICAS/ZOOLÓGICAS NO ENSINO DE 

BIOLOGIA 

 

No início do século XIX, a coleta de exemplares da fauna e da flora era 

realizada por naturalistas, admiradores da natureza, curiosos, amantes da beleza 

do exemplar, comerciantes ou aventureiros, e encaminhados para os gabinetes de 

curiosidades da nobreza européia (ZAHER; YOUNG, 2003). Os gabinetes de 

curiosidades foram os precursores do que hoje são as grandes coleções 

zoológicas européias e os museus modernos de todo o mundo (AURICCHIO; 

SALOMÃO, 2002).  

A partir destes gabinetes, as coleções passaram a ter aspectos científicos 

e, com o tempo, também didático, adquirindo assim, o caráter de ferramenta 

pedagógica essencial para o ensino de biologia. Desta forma, as coleções 

zoológicas são destinadas ao ensino e/ou à pesquisa, visando o conhecimento e 

preservação da diversidade biológica de um determinado local e/ou de um 

determinado período (INGENITO, 2014). Tal conhecimento sobre a diversidade 

biológica, em razão da sua vastidão e, por ser de interesse recente para o homem, 

é considerado uma questão de sobrevivência humana (ABREU, 2011). 
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Nas últimas décadas existem vários tipos de coleções biológicas, como 

as científicas, didáticas, especiais, particulares, de interesse econômico, de 

serviço, de segurança nacional e de identificação (PAPAVERO,1994). Em todas 

elas, seu acervo pode ser utilizado para estudos de taxonomia e faunística, 

filogenia e evolução, distribuição animal e biogeográfica, associações históricas e 

filogeografia, história natural, autoecologia e dinâmica populacional biológica do 

desenvolvimento e embriologia, genética e citogenética, morfologia, anatomia, 

histologia, ultraestrutura; biologia, reprodução e ciclos de vida, paleozoologia, 

aspectos teóricos da sistemática e história (MARQUES; LAMAS, 2006). Assim, as 

coleções biológicas podem funcionar como facilitadoras da interdisciplinaridade, 

ajudando os discentes na compreensão do todo, quebrando o paradigma de 

educação por disciplinas separadas, que por muitas vezes não fazem sentido na 

vivência cotidiana do aluno. 

As coleções ilustram, demonstram, apoiam, provocam, explicam, 

transformam, expressando indícios de concepções de educação e de ciência. São 

marcas históricas que evidenciam práticas pedagógicas e pensamentos sobre o 

ensino, as quais se desenvolvem em função das configurações especificamente 

escolares (MARANDINO et al, 2009). A realização de coleções dos diversos 

grupos de animais (moluscos, anelídeos, artrópodes, dentre outros), podem 

propiciar situações práticas e de descobertas, atraindo os estudantes para a 

pesquisa e investigação de características dos seres envolvidos. Desse modo, 

percebe-se que o acesso à informação, em todos os seus aspectos, clama por 

uma perspectiva inclusiva, sendo assim, a inserção de aulas práticas com 

amostras biológicas consiste em uma importante ferramenta para se ensinar 

zoologia (MAGALHÃES et al. 2001). O ensino através de coleções zoológicas 

pode permitir que os alunos tenham contato com este material e melhorem sua 

aprendizagem em relação aos que não possuem a mesma oportunidade 

(MARICATO et al., 2007).  

Resende et. al. (2002) em seu artigo sobre coleções de animais 

silvestres, relatam que “[..] o aprendizado é mais efetivo e imediato quando os 

interessados encontram-se diante do material objeto de estudo.” O material 

concreto disponível em uma coleção biológica didática leva o discente do mundo 

teórico, subjetivo, para a prática, real, facilitando o processo de ensino-

aprendizagem ao mesmo tempo que desperta a curiosidade por mais pesquisas, 
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tornando o aluno ativo neste processo, caracterizando assim, o que se conhece 

hoje como aprendizagem significativa.  

Segundo Pereira (2011): “[...] toda coleção biológica tem importância 

didática, uma vez que a sua utilização sempre implica em atualização e geração 

de conhecimento, no entanto, não é possível, manter uma coleção científica com 

finalidade didática devendo existir uma coleção específica para isso, em razão da 

possibilidade de perda de materiais de valor inestimável, pela manipulação 

inadequada de peças da coleção científica”. Segundo Aurichio e Salomão (2002, 

p. 350) as coleções didáticas destinam-se ao ensino por meio de exposições, 

demonstrações em aula ou treinamento de pessoal. Este tipo de material deve 

suportar manuseio e transporte frequente. Podem conter exemplares sem dados 

completos, pois servem para estudos comparativos ou práticas de identificação.  

 

2.3 DEFICIÊNCIAS E TECNOLOGIA ASSISTIVA (TA) 

 

A deficiência visual, estudada dentro da Educação Especial, é definida 

como uma limitação no campo da visão, que inclui desde a visão subnormal ou 

baixa visão até a cegueira total. Um indivíduo é considerado cego quando 

apresenta desde ausência total de visão até a perda da percepção luminosa. Um 

indivíduo é considerado com baixa visão quando apresenta desde a capacidade 

de perceber luminosidade até o grau em que a deficiência visual interfira ou limite 

seu desempenho (LÁZARO, 2014). Sá et al. (2007, p.14) citam que: “Os 

deficientes visuais necessitam de um ambiente estimulador, de mediadores e 

condições favoráveis à exploração de seu referencial perceptivo particular”.  

A deficiência auditiva pode ser denominada como a diminuição da 

capacidade de percepção normal dos sons, sendo considerado surdo o indivíduo 

cuja audição não é funcional na vida comum, e parcialmente surdo, aquele cuja 

audição, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva (BRASIL, 

1996, p. 31). O Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, considera deficiência 

auditiva: “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma (BRASIL, 2009 p.43)”. Ainda de acordo com o Ministério 

da Saúde (2006), é considerada surda a pessoa que, por perda significativa da 

audição, interage com o mundo por meio de uma Língua gestual visual.  
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Galvão Filho e Damasceno (2008, p.27) ressaltaram que: [...] “com muita 

frequência, a disponibilização de recursos e adaptações bastante simples e 

artesanais, às vezes construídos por seus próprios professores, faz a diferença 

para determinados alunos com deficiência, entre poder ou não estudar e aprender 

junto com seus colegas”. Cook e Polgar (2008), afirmam que um primeiro conceito 

a observar é que a tecnologia pode servir a dois grandes objetivos: de ajuda e de 

ensino. A tecnologia que ajuda a uma pessoa a realizar uma atividade funcional é 

denominada Tecnologia Assistiva e pode ser usada como parte do processo 

educativo ou reabilitação.  

Segundo o Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) criado em 16 de novembro de 

2006, pela Portaria n° 142, estabelecido pelo decreto n° 5.296/2004 da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, Tecnologia Assistiva 

seria uma área do conhecimento com característica interdisciplinar que engloba 

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas 

com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social.  

King (1999), cita que a tecnologia assistiva engloba recursos como a 

comunicação suplementar e alternativa, as adaptações de acesso ao computador, 

equipamentos de auxílio para visão e audição, controle do meio ambiente, 

adaptação de jogos e brincadeiras, adaptações de postura sentada, mobilidade 

alternativa, próteses e a integração dessa tecnologia nos diferentes ambientes 

como a casa, a escola e o local de trabalho. Portanto, um grande leque de 

possibilidades, que segundo Lauand e Mendes (2008), assume um papel 

importantíssimo para garantir de maneira total ou parcialmente a aprendizagem de 

discente com necessidades especiais, de modo a facilitar para este o processo de 

ensino-aprendizagem. Segundo Bersch (2006, p.92): "a aplicação da Tecnologia 

Assistiva na educação vai além de simplesmente auxiliar o aluno a fazer tarefas 

pretendidas”.  

Com isso, a Educação Inclusiva nos dias atuais tem papel fundamental no 

processo de escolarização do aluno com qualquer tipo de deficiência, pois oferece 

oportunidade de desenvolver suas capacidades e interagir na sociedade, uma vez 

que as primeiras relações sociais fora do ambiente familiar se iniciam na escola 

(SANTOS, 2007). 



22 
 

 

2.4 ENSINO DE BIOLOGIA PARA PESSOAS SURDAS E CEGAS 

 

Para Nobre e Silva (2014), o ensino de Ciências e Biologia para alunos 

com necessidades educacionais especiais exige dos educadores bastante 

agilidade para despertar a atenção dos alunos e transmitir o conhecimento, uma 

vez que envolve o uso de imagens, símbolos e muita imaginação. Quando o 

professor proporciona aos alunos deficientes visuais diferentes formas de acesso 

ao conteúdo escolar, ele está garantindo condições favoráveis à aprendizagem, e 

igualdade de condições com outros alunos (REILY, 2004). No entanto, é frequente 

encontrar professores que não conhecem ou não se sentem preparados para 

fazer uso destas tecnologias.  

Essa realidade não se trata apenas de um despreparo do professor para 

intervir de forma correta e necessária (GOMES; SANTOS, 2008), mas também, da 

dificuldade administrativa e estrutural de se efetivar uma escola inclusiva. A falta 

de compreensão dos educadores sobre a deficiência visual, por exemplo, é um 

dos motivos que contribui para o fracasso escolar dos alunos com tal deficiência 

(TOLEDO, 2009). 

Krasilchik (2004) salientou que os professores que ensinam a Biologia 

falam, sem dialogar, em 85% do tempo de suas aulas. Aulas desta natureza, isto 

é, uma quase palestra unidirecional e centrada no professor ou como prefere a 

autora, um “ensino informativo”, caminham no sentido contrário dos recentes 

resultados de pesquisas em ensino de ciências, pois seus professores não tomam 

conhecimento sobre o que pensam e como pensam seus alunos, e tampouco 

possibilitam aos estudantes o desenvolvimento de sua capacidade de expressão.  

O texto científico estudado em biologia é por muitas vezes repleto de 

conceitos interligados, tão imbricados, que dependem uns dos outros para a sua 

compreensão (MARANDINO, 2002, LEMKE, 1997). Dificultando com isso sua 

adaptação para pessoas com determinadas deficiências, no entanto, o 

desenvolvimento de outras linguagens como a língua de sinais pode facilitar esta 

comunicação. Para tanto, o professor deve estar aberto à aceitação e inclusão na 

sua metodologia, mesmo que isso, tire-o da sua zona de conforto.  

Desta forma, o ensino de biologia para cegos e surdos requer diversificação 

e aprimoramento de metodologias, fazendo uso de recursos variados que se 
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adequem a cada aluno, a cada conteúdo e ao mesmo tempo interaja com o todo, 

obtendo assim uma aprendizagem significativa.  

 

3 OBJETIVOS 

 3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um instrumento modelo que viabilizasse aos alunos com 

deficiência visual ou auditiva, as descrições morfológicas e estruturais da 

diversidade animal depositada em coleções didáticas de zoologia.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Inventariar os grupos de vertebrados e invertebrados que compõem a 

coleção didática de zoologia do campus IFPA/Abaetetuba; 

● Fazer a descrição textual técnica científica de cada grupo de vertebrado e 

invertebrado registrado na coleção; 

● Produzir imagens lúdicas que revelem a morfologia de cada grupo; 

● Associar as informações referentes ao inventário, descrições textuais e os 

desenhos com métodos de Tecnologia Assistiva. 

● Testar a eficiência do instrumento com alunos portadores de necessidades 

especiais. 

● Analisar a viabilidade do produto, o livro, para a inclusão de portadores de 

necessidades especiais.  

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 LOCAL E MATERIAL DE ESTUDO 

 

Os campi Abaetetuba e Tucuruí do IFPA estão localizados a mais de 

100 km da Capital do Estado, Belém, sendo que no processo de interiorização da 

instituição, na estrutura organizacional, é sempre prevista a implantação de 
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diversos núcleos de ações específicas, dentre os quais, o Núcleo de Atendimentos 

à Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE).  

Além de extensões do NAPNE os campi Abaetetuba e Tucuruí, 

anualmente ofertam vagas para o curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Biológicos e cursos técnicos integrados de nível médio que incluem em suas 

ementas a disciplina de biologia, com estrutura que inclui: salas de aulas, 

laboratório de informática, laboratórios de pesquisa, laboratório de aula práticas e 

coleção de zoologia. Este último item inclui coleção didática com material biológico 

de invertebrados e vertebrados, mantidos em meio seco ou úmido, e de registro 

digitalizado e em livro Tombo, tais coleções são utilizadas tanto por alunos das 

próprias instituições quanto de escolas municipais e estaduais que realizam 

visitação no local.  

No presente trabalho, a princípio, foram inventariadas os filos, classes e 

ordens de cada coleção visando a descrição textual técnica destas, sendo 

utilizada neste caso as seguintes referências: Fransozo e Fransozo (2016), 

Benedito (2015) e Ribeiro-Costa e Rocha (2006). As informações disponibilizadas 

referem-se a características anatômicas e evolutivas que podem ser visualizadas 

através de estruturas externas de animais existentes. Uma vez inventariado o 

acervo e realizadas as descrições textuais dos grupos animais, o passo seguinte 

foi produzir imagens desenhadas em linhas e traços, para posterior sobreposição 

com as estratégias de tecnologias assistivas, dentre as quais destacamos: a 

impressão de imagens em alto relevo, textos em Braille, utilização de marcas QR 

Code e audiodescrição.  

Todas as estratégias acima mencionadas foram utilizadas para compor um 

instrumento de acessibilidade à coleções zoológicas para deficientes visuais e 

auditivos. Tal instrumento será apresentado no formato de um livro que é o 

produto final deste trabalho. Por conseguinte, serão relatadas as técnicas de 

utilização de cada estratégia de TA. 

 

4.2 RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA UTILIZADOS 

4.2.1 IMAGENS EM ALTO RELEVO PARA DEFICIENTES VISUAIS 

 

Segundo Costella (1984, p. 10) “Quatro processos de impressão com 

tinta marcaram e continuam a marcar a história. São eles: impressão em relevo, 
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impressão a entalhe, impressão plana e impressão por permeação”. No presente 

trabalho, como ferramenta para alunos com deficiência visual foram produzidos 

desenhos representativos de animais existentes nas coleções zoológicas citadas 

para impressão em alto relevo. No entanto, de acordo com Silva et al. (2007) e 

Manoel (2008), alguns cuidados devem ser tomados na elaboração de materiais 

táteis para aluno com deficiência visual, dentre os quais: 

- O relevo deve ser perceptível e em diferentes texturas, a fim de 

manter o contraste entre as informações, pois quando muito pequenos 

não ressaltam detalhes, e, quando, muito grandes prejudicam a 

apreensão da totalidade;  

- A representação deve ser ao máximo fiel ao conceito original para a 

melhor compreensão do aluno;  

- Não devem oferecer perigo ou provocar rejeições, como ferir ou irritar 

a pele;  

- Devem apresentar resistência para um manuseio frequente;  

- Não podem ser de material pesado ou muito frágil para que a 

informação não se perca e o objeto possa ser transportado para onde 

o aluno desejar (ex.: plástico Brailex, acetato que se molda segundo 

os relevos de sua matriz);  

- Podem ser de materiais baratos (ex.: aviamentos), mas também 

matrizes a serem moldadas na máquina Thermoform (que produz 

relevo em película PVC, acetato ou papel microcapsulado). 

Seguindo as recomendações acima, os desenhos impressos em alto 

relevo foram baseados em animais registrados nas coleções zoológicas, sendo 

consideradas apenas as características anatômicas mais evidentes e 

representativas de cada grupo. Para tanto, as imagens esboçadas em papel foram 

transferidas ao computador usando o software livre Inkscape®. A edição das 

imagens foi trabalhada, simultaneamente, nos aplicativos Paint e PowerPoint do 

pacote Microsoft. O Power Point é um programa utilizado para criação/edição e 

exibição de apresentações gráficas, originalmente escrito para o sistema 

operacional Windows, na versão 2010 Figura 01. Contudo, não dispõem de 

ferramentas de substituição de detalhes, assim sendo complementado com o uso 

do Paint que é também um software de edição de imagens (Figura 02). 
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Figura 01 - Representação do resultado da imagem de um tubarão que 

foi transferida para o Microsoft PowerPoint. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

Figura 02 - Desenho de tubarão sendo completado no Paint. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Durante a digitalização da imagem e confecção dos desenhos foram 

aplicadas texturas diferenciadas para enfatizar partes distintas de cada exemplar 

animal, visando facilitar a exploração tátil do usuário com mais alto nível de 

deficiência visual, a cegueira total. Em seguida, cada desenho foi impresso em 

papel microcapsulado (swell paper) tamanho A4, marca Zy-tex2®, por uma 

impressora a laser e depois o papel foi submetido por alguns segundos ao 

aquecimento em uma máquina fusora térmica (heating machine), marca Teca 

Fuser® (Figura 03). Com o aquecimento, apenas as partes em preto no papel 
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ficam em relevo em uma altura uniforme. Esse método de criação de imagens 

táteis é reportado na literatura como sendo um dos mais usados no mundo 

(BRAILLE AUTHORITY OF NORTH AMERICA, 2010).  

 

Figura 03 – Sequência de equipamentos utilizados no processo de impressão em 

alto relevo dos desenhos para deficientes visuais. 

 

Fonte: Os autores (2019).  

 

É importante mencionar que todos os desenhos estão armazenados em 

formato digital para que sejam disponibilizados a outros campi ou instituições, que 

tenham interesse e venham solicitar. 

 

4.2.2 IMPRESSÃO EM BRAILLE PARA DEFICIENTES VISUAIS 

 

Associados aos desenhos, foram impressos textos em Braille. Os textos 

referem-se a informação de características anatômicas dos animais (Figura 04), 

em algumas páginas foi possível inserir todas as informações juntamente com a 

figura. Em determinadas páginas foram criadas siglas e marcadores para a 

indicação de estruturas ou partes do animal e em outra página foi inserido legenda 

com as traduções, ambas impressas em Braille.    
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Figura 04 - Representação de uma página completa do livro 

       

Fonte: Os autores (2019) 

 

Para composição do texto em Braille, a fonte da letra usada foi Duxbury 

Swell Braille, tamanho 24. Os textos impressos foram feitos utilizando o software 

livre Braille Fácil (figura 05), sendo possível a visualização antes da impressão 

(figura 06). Para a impressão em Braile a base é específica como um papel Braille 

de tamanho A4, e a impressora é do tipo modelo Index Everest-D V4 (Figura 07).  

 

Figura 05 - Programa Braille Fácil utilizado para digitação dos textos. 

 

Fonte: Os autores (2019) 
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Figura 06 - Visualização do texto em Braille antes da impressão. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

Figura 07 - Máquina impressora Braille modelo Index Everest-D V4. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

Além dos textos com as informações anatômicas dos animais, foram 

produzidos e impressos em Braille um texto como prefácio (Apêndice A) e um 

fluxograma representando o sumário (Apêndice B), sendo que este contém 

informações de características morfológicas e evolutivas que organizam a relação 

filogenética existente entre os animais representados. No caso do fluxograma por 

questões de acomodação e entendimento da informação na página, criamos 

legendas para as mesmas que foram impressas em Braille em página seguinte.  

 

4.2.3 QR CODE ou QUICK RESPONSE CODE 

 

Enquanto o tradicional código de barras pode ter no máximo 20 dígitos, 

um QR Code pode armazenar até 7.089 caracteres. Estes caracteres podem ser 
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combinados num símbolo de grande porte ou então divididos em até 16 símbolos. 

Outra grande vantagem dos QR Code é a possibilidade de ser digitalizado a partir 

de diferentes ângulos de 360° (SEQRET, 2018), e também o fato de que é uma 

técnica que permite armazenar diferentes tipos de dados, incluindo caracteres 

alfabéticos, numéricos, símbolos, binários, Kanji e Kana (alfabeto japonês). 

No presente trabalho, o uso desta tecnologia teve como finalidade o 

armazenamento de vídeos para tradução de textos em libras. O teor das 

informações traduzidas teve como base os textos em Braille, cujos dados referem-

se aos animais presentes nas coleções biológicas. Além dos textos com 

informações das estruturas anatômicas referentes aos desenhos dos animais que 

representam as classe e ordens, foi elaborado um texto para cada grupo animal 

com informações adicionais.  

Tais informações referem-se a características gerais dos animais daquele 

grupo, incluindo modo de vida, habitat e caracteres evolutivos. O texto original 

(Apêndice C) foi traduzido por um técnico em libras do NAPNE/IFPA/Campus 

Abaetetuba (Apêndice D), sendo as traduções gravadas em vídeos separados 

pela equipe técnica do departamento de comunicação audiovisual do próprio 

campus.  

A edição dos vídeos foi feita no programa  Windows Movie Maker, sendo 

que para a geração do QR CODE, foi necessária a disponibilização dos arquivos 

em um canal próprio no Youtube (Figura 08).  

 

Figura 08 – Canal Youtube com os vídeos referentes a tradução do livro em 

libras, sendo estes postados para geração do link destinado ao QR CODE . 

 

Fonte: Os autores (2019) 

https://www.tecmundo.com.br/como-fazer/26724-windows-movie-maker-como-criar-slideshows.htm
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Com os vídeos disponíveis na conta no Youtube, utilizou-se um 

programa de geração de marcas QR Code online e grátis, o QR Code Generator 

(Figura 09). Fazendo uso de tal programa foram construídas 15 marcas de QR 

Code (Apêndice E), que foram inseridas como links nas páginas do livro sempre 

de acordo com as informações referentes a cada grupo de animal. 

 

Figura 09 - Programa gerador de marcas QR Code. 

        

Fonte: Os autores (2019) 

 

Uma vez que os vídeos codificados em QR CODE são disponibilizados 

no livro, a visualização dos mesmos é possível com o escaneamento do código de 

cada página. Para tanto, basta usar o celular android ou IPHONE (Figura 10). Ao 

scanear o QR Code, o visitante será levado a acessar a página de internet 

referente ao canal YouTube deste trabalho. A página será acessada e o vídeo 

contendo informações será exibido (Figura 11).  
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Figura 10 - Aplicativo realizando leitura de um código Qr code. 

                   

Fonte: Os autores (2019) 

 

Figura 11 - Página do Youtube aberta pelo aplicativo exibindo um dos vídeos 

deste trabalho em libras. 

 

Fonte: Os autores (2019) 

4.2.4 AUDIODESCRIÇÃO 

 

 Para Farias (2013, p. 15) a audiodescrição é a descrição acústica de 

imagens de produtos educativos e culturais que se valem, em grande parte, da 

narrativa visual (filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, ópera, fotografia, 

pintura, escultura, entre outros) para o público deficiente visual. Esse processo de 

áudio incluído numa obra visual/audiovisual permite a esse público ter acesso às 
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informações visuais e, dentro de suas possibilidades, adquirirem um conteúdo 

mais abrangente.  

Motta (2016, p. 58) afirma que a audiodescrição amplia, assim, o 

entendimento não somente das pessoas com deficiência visual, como também de 

pessoas com deficiência intelectual, pessoas com dislexia e pessoas idosas, ou 

seja, uma plena participação dos diferentes públicos: que todos possam apreciar 

as artes e a cultura, com a eliminação de barreiras físicas, atitudinais e 

comunicacionais. Para Benjamin (2008) por meio dos estímulos sonoros a pessoa 

com deficiência visual compreende melhor o que está acontecendo à sua volta, 

aprimora cada vez mais suas relações, ou seja, em casa, no trabalho, na escola, 

faculdade, entre outros.  

 Conforme alguns estudiosos (FARIAS, 2013; FRANCO, 2014; MOTTA, 

2016), são três as funções dentro da audiodescrição:  

✔ O audiodescritor narrador;  

✔ O audiodescritor roteirista; 

✔ O audiodescritor consultor, preferencialmente é uma pessoa 

com deficiência visual e que tenha conhecimento sobre a 

audiodescrição.  

A audiodescrição das amostras de zoologia que estão presentes no 

livro, foi realizada com base em imagens estáticas, conforme recomendam Lima et 

al (2018). Os roteiros da audiodescrição (Apêndice F) foram previamente escritos 

e narrados para serem ouvidos por deficientes visuais, procurando traduzir 

imagens em palavras, utilizando para isso um tom de voz neutro, discreto e 

agradável. 

Segundo Franco e Silva (2010), a narração feita pelo audiodescritor 

deve ser realizada de forma descritiva sem que haja a presença de opiniões e 

comentários pessoais do profissional, já que para a pessoa com deficiência visual 

o mais importante é a narração pura dos fatos, pois seu imaginário de acumulação 

visual e as referências que ela recebeu em outros momentos da vida é que 

deverão ser o combustível para a percepção da cena.  

Desta forma, com os textos/roteiros em mãos, os áudios foram 

gravados utilizando aparelhos profissionais da rádio Miriti, mais uma parceria 

realizada com o projeto de rádio escola do IFPA Campus Abaetetuba. Em seguida 
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os áudios foram gravados em um CD-ROM e o mesmo foi anexado na última 

página do livro, compondo o produto final conforme objetivos traçados. 

 

4.3 MONTAGEM DO LIVRO 

 

Dispondo das coleções zoológicas nos campi Abaetetuba e Tucuruí do 

IFPA, tecnologias assistivas foram aplicadas para alcançar todos os discentes 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Desta forma, foi produzido um 

livro com informações técnicas e científicas obedecendo à taxonomia atualizada 

sobre os representantes mais comuns de cada grupo existente nas coleções. 

Neste material foi utilizada uma estrutura de textos curtos e com informações 

relevantes sobre o animal, além de imagens representativas produzidas 

exclusivamente para o livro.  

Portanto, o livro é o produto final deste trabalho, logo, foi organizado 

como qualquer outra obra bibliográfica, apresentando uma capa dura, um prefácio 

curto, seguido por um fluxograma que retrata de maneira simples a relação 

evolutiva entre os principais grupos animais encontradas em cada uma das 

coleções. Ao longo da obra, são disponibilizadas as imagens de cada grupo, e, em 

paralelo, encontram-se as páginas com os textos informativos referentes a cada 

representante impresso em Braille. 

Os códigos QR Code foram impressos no mesmo papel dos textos em 

Braille. Cada marca foi recortada e colada, no canto superior direito ou inferior 

direito, de acordo com espaço livre na página correspondente a informação. Ao 

livro encadernado foi acrescentada uma capa dura para melhor proteção e 

cuidado com o material. No final do livro foi adicionado um CD com audiodescrição 

do conteúdo completo do mesmo. O CD foi colado com fita dupla face na capa 

final do livro ficando dentro de um suporte plástico, facilitando assim sua retirada 

para uso e reposição.   

Como se trata de pesquisa com seres humanos, o projeto foi submetido 

na Plataforma Brasil no dia 20 de setembro de 2018, tendo sido aprovado no dia 

03 de dezembro de 2018 estando apto para a etapa de pesquisa de 

campo/aplicação. O parecer de aceite e aprovação pode ser verificado no anexo 

A. 

4.4 APLICAÇÃO DO PRODUTO E ANÁLISE DE DADOS 
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A presente pesquisa tem caráter quantitativo e qualitativo e o produto final, 

o livro, tem aspectos de interesse educativo para um público específico, assim 

necessitando de avaliação prévia quanto a viabilidade técnica. Deste modo, foi 

realizado teste por meio da aplicação de questionários com perguntas objetivas 

sobre cada tecnologia (Apêndice G, H e I), bem como observações livres sobre as 

frases e relatos dos alunos após uso do produto.  

Minayo (2001) afirma que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. E 

concordando com Fonseca (2002, p. 20): quando diz que os resultados da 

pesquisa quantitativa podem ser quantificados. A pesquisa quantitativa se centra 

na objetividade, recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis. 

Os alunos envolvidos no teste de viabilidade do livro eram de escolas 

públicas estaduais e federal, e totalizaram o quantitativo e dez discentes de ensino 

médio (variando entre 1º, 2º e 3º ano). Deste total, um somatório de quatro 

discentes foram envolvidos na validação do braille e do alto relevo, enquanto mais 

quatro testaram a funcionalidade do Qr Code com a libras, ficando para os dois 

demais alunos a validação da audiodescrição. O quantitativo de discentes 

envolvidos na validação do produto são matriculados no IFPA Campus Abaetetuba 

ou escolas estaduais (Esmerina Bou Habib e Cristo Trabalhador) ambas situadas 

no município de Abaetetuba. As aplicações ocorreram entre os meses de março e 

maio de 2019.  

Na aplicação do Qr Code, em todos os momentos os discentes foram 

acompanhados por uma professora especializada na Área de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) e que faz constantemente atendimento com os 

mesmos. A aplicação ocorreu na sala do AEE, pois para a professora os discentes 

iriam se sentir mais à vontade no referido ambiente, sendo que todo o processo 

durou quase duas horas, visto que o questionário de validação do QR Code 

(Apêndice G) é bem objetivo. As alunas que participaram da aplicação permitiram 

ser fotografadas (Figura 12) e responderam individualmente ao questionário, uma 

por vez, sem identificação do nome real, sendo classificadas por números de 1 a 4 
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na ordem que foram respondendo. Todas permaneceram na sala durante toda a 

aplicação, mesmo quando não estavam respondendo.  

Quanto ao teste da aplicação do livro em braile e dos desenhos em relevo, 

este durou quase cinco horas com cada discente, visto que o questionário se 

constitui de perguntas sobre os vários desenhos disponíveis no livro. Os alunos 

receberam numeração de 01 (um) a 04 (quatro), portanto, não sendo identificados 

pelo nome real, e somente um aluno dentre os entrevistados permitiu que fossem 

tiradas fotos no momento da aplicação.  

 

Figura 12 - Aplicação do produto na escola Estadual de Ensino Médio 

Cristo Redentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

No IFPA Campus Abaetetuba o produto foi aplicado com dois alunos 

cegos, especificamente a parte da audiodescrição. A aplicação ocorreu no 

Laboratório de Biodiversidade e Conservação, no qual foram utilizados 

equipamentos como computador e fones de ouvido do próprio laboratório. O 

técnico de laboratório presente no ambiente no momento da aplicação auxiliou na 

mobilidade dos alunos, não existindo apoio de profissional técnico especializado 

no atendimento a estes alunos.  

A aplicação com os alunos do IFPA durou cerca de 1 (uma) hora, haja 

vista o questionário para validação da audiodescrição (Apêndice H) ser bastante 

curto, não havendo demora na resolução pelos discentes. O áudio foi ouvido uma 

única vez por cada aluno, e os mesmos não expressaram necessidade de 

repetições antes da resolução do questionário.  
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Com os dados obtidos pelos três questionários de aplicação (Questionário 

de validação dos desenhos em relevo e impressão em Braille, questionário de 

validação da audiodescrição e questionário de validação do QR Code) realizou-se 

uma análise de cada questão com ênfase no objetivo das mesmas, levando em 

consideração também a funcionalidade do produto como um todo. A análise 

realizada envolve estatística descritiva básica associada à Medidas de Tendência 

Central. 

O número reduzido de discentes nos testes justifica-se pelo fato da 

pesquisa ser com grupos específicos, ou seja, que apresentam deficiência (visual 

e auditiva). Além deste fato, a aplicação de qualquer produto com pessoas 

deficientes exige maior grau de dificuldade na mobilidade física, disponibilidade de 

profissionais técnicos de apoio e auxílio nas aplicações e pouca concentração de 

discentes com tais deficiências em um mesmo espaço escolar, necessitando 

percorrer vários ambientes diferentes para ter acesso aos entrevistados.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O presente trabalho resultou no registro de 9 (nove) filos e 17 classes de 

animais, de exemplares depositados nas coleções de zoologia dos campi IFPA 

Abaetetuba e Tucuruí. Do total de filos, 8 (oito) eram de invertebrados e apenas 1 

(um) de vertebrado, sendo este Chordata (Tabela 1).  

Para representar a diversidade das classes encontradas foram 

selecionados 20 modelos morfológicos do reino animal que resultaram em 20 

desenhos, sendo que as classes Molusca, Artrhopoda e Chordata, foram as 

únicas que tiveram mais de três modelos no livro. Ocorre que estas classes estão 

entre as mais diversas e comumente encontradas nos ambientes (Fransozo e 

Fransozo, 2016), assim também, como foram únicas com a maior quantidade de 

espécimes e espécies depositadas nas coleções. Na escolha dos modelos foi 

considerado o critério inicial da presença de amostras em alguma das coleções 

zoológicas visitadas, bem como a facilidade do animal em ser encontrado na 

natureza e por último a característica de apresentar o menor grau de dificuldade 

de esquematização lúdica em desenhos. 
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TABELA 1 – Animais representados no livro com seus respectivos filos, 

classes e quantidades depositadas nas coleções. 

Filo Classe Nome vernacular Quantidade 

Porifera 

 

Desmospongiae 

 

Esponja 5 

Cnidaria 

 

 

Scyphozoa 

 

 

Água-viva 

1 

Platelminthes  

Cestoda 

 

Tênia 1 

Nemata  

Chromadorea 

 

 

Lombriga 

1 

Mollusca Cephalopoda 

 

Polvo 20 

Annelida Oligochaeta 

 

Minhoca 10 

 

Arthropoda 

Insecta 

 

 

Arachnida 

 

 

 

Malacostraca 

Borboleta, Formiga  

 

Aranha,  

Escorpião,  

 

 

Caranguejo, 

Camarão. 

 

6 

 

 

367 

 

 

 

120 

 

Equinodermata Echinoidea 

 

Asteroidea 

Bolacha-da-praia 

 

Estrela-do-mar 

 

2 

 

5 

Chordata Chondrichthyes 

 

Actinopterygii 

 

Amphibia 

 

Reptilia 

 

Aves 

 

Mammalia 

Tubarão 

 

Peixe ósseo 

 

Perereca 

 

Tartaruga 

 

Aves 

 

Morcego.  

6 

 

80 

 

10 

 

1 

 

10 

 

890 

 

Fonte: Os autores (2019) 
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Quanto às descrições textuais, estas estão em Braille no livro resultante 

deste trabalho, sendo o mesmo intitulado “Zoologia para pessoas com deficiência 

visual e/ou auditiva”. Os textos disponibilizados relatam dados sobre cada um dos 

filos descritos ao longo de 42 páginas.  Acompanhando as páginas estão os 20 

modelos animais e seus detalhes anatômicos e morfológicos sobre cada uma das 

classes da Tabela 1, assim como os acessos em QR CODE de 15 vídeos com 

descrições em Libras sobre os grupos: Poríferos, Cnidários, Platelmintos, 

Nematódeos, Moluscos, Anelídeos, Artrópodes Insetos, Artrópodes Crustáceos, 

Artrópodes Aracnídeos, Equinodermos, Peixes, Anfíbios, Répteis, Aves e 

Mamíferos.  

O livro e sua estrutura completa será doado para o NAPNE do IFPA 

Campus Abaetetuba e Tucuruí, bem como será ofertado para as Secretarias de 

Educação básica em formato digital. A finalidade é servir como modelo 

metodológico adequado à inclusão no ensino de biologia e ciências, e de maneira 

mais preponderante, no ensino de zoologia. Entretanto, é importante mencionar 

que tal recurso pode inclusive ser adaptado para outros conteúdos e disciplinas. 

Uma vez à disposição do NAPNE, o livro poderá ser utilizado por professores de 

biologia durante aulas práticas na coleção, caso haja na turma alunos com 

deficiências auditiva ou visual.  

A seguir, serão apresentados os resultados dos testes com o livro em 

sala de aula, sendo interessante esclarecer que apesar das informações terem 

sido reunidas em um único produto, a não existência entre os alunos avaliados 

(pessoas surdas e cegas) de discentes com ambas as deficiências conduziu a 

aplicação do produto em grupos separados por deficiências especificas.  

 

5.1 BRAILLE E IMPRESSÃO EM ALTO RELEVO 

 

Segundo Paschoal (2014), quem é cego desde o nascimento não se 

organiza através de percepções visuais, então, desenvolve significativamente 

outros sentidos para fazer isto, principalmente, o tato e a audição.  Dentro desta 

perspectiva é que foi solicitado aos discentes a participação no teste do livro 

elaborado no presente trabalho. Para tanto, os alunos empreenderam nota na 

escala de 1 (um) a 5 (cinco) a cada um dos desenho, considerando que 1 (um) 

significa que a impressão em alto relevo não está em boa qualidade, assim 
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dificultando muito a compreensão do desenho, e 5 (cinco) significa que a 

qualidade estaria excelente. As porcentagens de notas que cada desenho recebeu 

de acordo com os entrevistados estão representadas na tabela 2.  

 

TABELA 2 –Classificação atribuída aos desenhos disponibilizados, segundo a 

proporção de respostas emitidas pelos alunos durante o preenchimento do 

questionário. Escala de notas de qualificação: 1 (péssima), 2 (ruim), 3 

(qualidade moderada), 4 (boa) e 5 (excelente). 

DESENHO PORCENTAGEM DE NOTA ATRIBUÍDA PELO ALUNO 

1 2 3 4 5 

Esponja - 75% 25% - - 

Água-viva - 25% 50% 25% - 

Tênia - - 50% 50% - 

Lombriga - - 50% 25% 25% 

Polvo - - - 75% 25% 

Minhoca - - 50% 50% - 

Formiga - - 25% 75% - 

Borboleta - - 25% 50% 50% 

Camarão - 50% 50% - - 

Caranguejo - - 25% 25% 50% 

Aranha - - - 75% 25% 

Escorpião - - - 25% 75% 

Bolacha-da-

praia 

- - 25% 25% 50% 

Estrela-do-

mar 

- - - 50% 50% 

Tubarão - - - 50% 50% 

Peixe - - - 25% 75% 

Perereca - - - 75% 25% 

Tartaruga - - 25% 25% 50% 

Ave - 25% 25% - 50% 

Morcego - - 50% 50% - 

 

Fonte: Os autores (2019) 

Na qualificação das imagens foi observado que nenhum dos elementos 

recebeu nota mínima e, aos que receberam nota 2 (dois), podemos interpretar 

como sendo os desenhos que precisam de melhorias quanto a qualidade, haja 

vista terem dificultado o entendimento do aluno. Os desenhos nível 3 (três), 

segundo os principais interessados, esses possuem qualidade mais relevante para 

o aprendizado e para a interpretação. Quanto aos desenhos que receberam notas 
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4 e 5, estes apresentaram traços de construção, legenda e diferenciação entre as 

partes, assim, portanto, facilitando o entendimento do aluno cego.  

Mediante aos resultados, uma consideração fundamental refere-se ao 

quantitativo de detalhes morfológicos que parecem ser importantes ao 

entendimento dos desenhos. Entretanto, a inclusão elevada de caracteres 

externos em certos grupos animais, como, por exemplo, as esponjas, é quase 

impossível haja vista se tratar de um organismo de extrema simplicidade no estilo 

de vida e na composição estrutural, sendo destituído de elementos comuns a 

outros grupos como boca, membros, cabeças, etc. Portanto, em alguns casos a 

utilização do livro como recurso didático de ensino,também requer a presença do 

professor com conhecimentos específicos sobre os grupos disponibilizados, para 

que o mesmo possa complementar a informação por meio da verbalização, isso 

quando necessário.  

É bem verdade que um dos problemas básicos do deficiente visual, em 

especial o cego, é a carência de material adequado que induz a aprendizagem a 

um mero verbalismo, desvinculado da realidade (CERQUEIRA; FERREIRA, 1996). 

Mas, o verbalismo pode ser menos investido quando se dispõem de recursos 

didáticos que possibilitam o aproveitamento da percepção tátil, comprovadamente, 

muito desenvolvida nos deficientes visuais (MEIXNER, 2001). Contudo, em 

algumas situações o verbalismo ainda não pode ser totalmente abolido. 

Quanto aos outros desenhos, como o da água-viva, 100% dos alunos 

que fizeram o teste conseguiram identificar os tentáculos do animal, 50% 

mencionaram corretamente o local de entrada do alimento e 75% souberam 

descrever o formato do corpo. Deste modo, dados apontaram novamente que uma 

boa representação de um animal requer uma riqueza de detalhes sobre o mesmo. 

No desenho da tênia, 75% conseguiram identificar as partes que a compõem, mas 

apenas 25% apontaram a localização correta dos ganchos e 100% conseguiram 

indicar o escólex. Assim indicando certa dificuldade na correspondência entre 

parte do corpo do animal e a orientação da legenda.  

Na análise do desenho da lombriga, a situação foi a mesma encontrada 

para as esponjas quanto ao índice de estruturas, sendo agravada pela textura do 

desenho que tornou mais confuso o reconhecimento do organismo.Para o polvo, 

75% os alunos conseguiram responder identificar a localização da cabeça do 
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animal, 100% indicaram os tentáculos e apenas 25% apontaram o local correto de 

alimentação. 

No desenho da minhoca 75% dos alunos responderam sobre a 

localização do clitelo, 50% souberam indicar às estruturas que se repetem no 

corpo do animal e 100% indicaram a localização das cerdas. Com isso, obtemos 

dados bem positivos e que estão em acordo com a análise realizada 

anteriormente. Podendo entender assim, que este animal foi bem representado e 

compreendido pelos alunos cegos.  

Ao analisar a formiga, 100% responderam sobre o total de antenas que 

o animal possui, 50% responderam corretamente quando questionados sobre as 

partes do corpo e apenas 25% responderam corretamente sobre quantos pares de 

patas o animal apresenta. É importante analisar neste momento uma pergunta que 

está presente em outros desenhos e que apresenta resultados semelhantes, 

podendo haver uma relação no entendimento por parte do cego ou ter sido mera 

coincidência.  

Notamos pelas respostas que em todos os casos em que perguntamos 

por pares, seja de antenas ou de patas, os alunos que estavam realizando o teste 

tiveram dificuldades na resposta correta, já quando se pergunta sobre a 

quantidade exata eles conseguem responder na maioria corretamente, isso 

ocorreu nos desenhos da formiga, da borboleta, da aranha, do escorpião, do 

caranguejo e do camarão. Podemos entender com isso, que as patas e antenas 

dos animais representados pelos desenhos podem estar bem representadas e 

localizadas, com diferenciação na textura adequada para o cego, no entanto o 

mesmo tem dificuldade na localização de pares, seja por uma questão matemática 

ou por estas estruturas estarem localizadas em lados contrários, já que a maioria 

dos desenhos possui uma vista lateral, ou ainda outra opção não identificada 

pelos autores.  

No desenho da borboleta, 25% dos alunos que fizeram o teste 

conseguiram responder sobre quantos pares de patas ela possui, 100% 

responderam sobre quantas antenas o animal apresenta e 25% responderam 

corretamente quando perguntados sobre quantos pares de patas a borboleta 

possui. Ao analisar a aranha, 75% conseguiram indicar a localização das 

quelíceras, apenas 25% não souberam indicar as partes do corpo do animal e 

50% responderam sobre quantos pares de patas o animal possui.  
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O desenho do escorpião apresentou dados que chamaram atenção e 

merecem destaque, pois 100% dos alunos que realizaram a validação deste 

desenho conseguiram responder sobre quantas patas o animal possui, onde fica o 

ferrão e indicaram a localização das garras do animal. Isto pode ser explicado pelo 

fato do animal ter sido representado com partes anatômicas bem diferenciadas 

com uma legenda clara, pelos traços e linhas utilizados para construção do 

desenho terem sido adequados para o cego e até mesmo pela qualidade da 

impressão. Desta forma esses dados confirmam a necessidade do uso de 

metodologias diferenciadas para a formação conceitual do objeto que está, na 

maioria das vezes, destacado somente em recurso verbal que sobrepõe a 

experiência do deficiente visual (MORAES, 2009), pois sem um recurso como o 

alto relevo e o Braille este aluno certamente não conseguiria expressar o 

conhecimento que possui sobre o animal e também suas dúvidas sobre o mesmo.  

A análise do desenho do caranguejo mostrou que 100% dos alunos 

conseguiram indicar de qual parte do corpo do animal saem as patas, 75% 

responderam sobre onde ficam as garras do caranguejo e 100% responderam 

corretamente quando perguntados quantas patas o animal possui. Situação 

parecida ocorreu com o desenho do camarão, quando 100% responderam 

quantas antenas o animal possui e o mesmo percentual conseguiu indicar a parte 

do animal onde fica localizado o olho. No entanto, apenas 25% conseguiram 

responder em quantas partes o corpo do animal é dividido.  

Estes dados revelam que algumas perguntas podem ter gerado dúvidas 

para os alunos no momento de responder, como exemplo, quando perguntamos 

sobre as partes do corpo do animal, o aluno que está fazendo a análise pode não 

entender claramente que quando nos referimos a partes do corpo de um animal 

estamos querendo saber a divisão anatômica em cabeça, tórax e abdômen ou 

identificar a junção da cabeça com o tórax formando o cefalotórax. Tais perguntas 

podem ser adaptadas para futuras pesquisas. 

Outra observação com relação à estrutura dos desenhos do camarão e 

do caranguejo é que são animais com muitas partes anatômicas externas e foram 

difíceis de serem representadas, com isso, algumas foram eliminadas com o 

cuidado de não descaracterizar o animal, mas com a intenção de facilitar o 

entendimento deste através da textura para o cego. A utilização de diferentes 
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texturas e relevo possibilita a diferenciação das estruturas com contrastes do tipo: 

liso/áspero e fino/espesso (CERQUEIRA E FERREIRA, 2000).  

No grupo dos equinodermos, dois animais foram representados nos 

desenhos, a bolacha-de-praia e a estrela-do-mar. Com relação à análise da 

bolacha-de-praia 75% dos alunos não conseguiram indicar a estrutura por onde o 

alimento entra no animal, 100% indicaram a localização dos espinhos e 50% 

conseguiram identificar o formato do corpo do animal. Para a estrela-do-mar, 

100% dos alunos que realizaram o teste responderam quantos braços este animal 

possui, onde fica o disco oral e indicaram corretamente a localização dos espinhos 

no corpo do animal.  

Entende-se com isso, que mesmo possuindo características parecidas 

e pertencendo ao mesmo grupo de animais, os desenhos possuem 

particularidades que por sua vez representam a individualidades de características 

do animal que está sendo representado e que por alguma questão no algumas 

texturas ou símbolos utilizados para representação de determinada estrutura não 

fica totalmente claro para o cego de acordo com a análise realizada.  

No desenho do tubarão, 75% dos alunos que realizaram a validação 

conseguiram indicar onde fica a boca do animal e a localização da barbatana 

peitoral do mesmo, outros 50% indicaram corretamente a localização da 

barbatana caudal do animal. Situação diferente aconteceu com o peixe, pois 100% 

dos alunos que realizaram a análise do animal conseguiram indicar todas as 

estruturas solicitadas. Isso pode ter ocorrido tanto pela familiarização que o aluno 

possui com o animal quanto com o tipo de textura utilizada para diferenciar as 

nadadeiras, facilitando assim a identificação. No caso de deficientes visuais, 

materiais didáticos em alto relevo com diferentes texturas estimulam a percepção 

destes alunos por intermédio dos sentidos remanescentes como o tato (MASINI, 

1994).  

Com a análise o desenho da perereca, obtivemos 100% dos alunos 

conseguindo responder a todas as perguntas sobre o desenho, o mesmo 

aconteceu com o desenho da tartaruga, onde todos conseguiram indicar a 

quantidade de nadadeiras, o casco e a localização do olho do animal. Com isso, 

podemos compreender que os desenhos apresentam boa indicação das estruturas 

em Braille e que a impressão tátil ficou com uma qualidade compreensível para o 

aluno cego conseguir captar as informações apresentadas.  
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No desenho da ave, 100% dos discentes que realizaram a validação 

responderam corretamente quantas patas o animal possui, e conseguiu indicar a 

localização do bico, outros 50% souberam indicar a região do papo deste animal. 

Entende-se com isso, que a indicação da localização do papo criou dúvidas para o 

aluno, mesmo que a legenda tenha sido clara, outras regiões do corpo do animal 

causaram confusão na hora da indicação.  

No contato tátil com o morcego, ficou evidente que a localização da cauda 

deste animal confundiu um pouco os discentes, pois muitas outras estruturas e 

legendas estão situadas na mesma região, com isso, apenas 25% conseguiram 

indicar corretamente esta região. Porém a quantidade de asas e a localização dos 

pelos do animal foi indicada corretamente por 100% dos alunos.  

Dümpel (2011) defende a ideia do quanto é importante estar atentos a 

respeito da realidade dos alunos, assim também como de suas capacidades e 

limitação materiais, para que sejam desenvolvidas estratégias, objetivos, 

metodologias e atividades favorecedoras da construção de novos conhecimentos. 

Durante os testes com os desenhos em relevo, os alunos demonstraram interesse 

e surpresa com a atividade inovadora. No entanto, devido a quantidade de 

desenhos, a prática tornou-se um pouco cansativa, visto que foram 20 imagens 

com três questionamentos para cada uma, que resultaram em mais de cinco horas 

de aplicação. Portanto, o ideal é a realização deste tipo de ação em momentos 

separados, a fim de evitar o desgaste físico e mental do aluno. Em situações reais, 

o conteúdo utilizado no teste compõe uma disciplina, sendo geralmente ministrado 

ao longo de um semestre, assim não ocasionando transtornos aos alunos. 

Para Mansini (1993) outra estratégia importante durante a realização 

dos testes é a presença do(a) professor(a) que assisti diariamente aos alunos nas 

atividades escolares, bem como a permanência destes no local familiar de estudo. 

De acordo com Sá et al. (2007, p.14) os deficientes visuais necessitam de um 

ambiente estimulador, de mediadores e condições favoráveis à exploração de seu 

referencial perceptivo particular. 

Na resolução dos questionamentos não foram disponibilizadas opções 

tendenciosas para os alunos responderem. O aplicador foi quem criou a 

classificação em “identificou” e “não identificou” a estrutura solicitada, levando em 

consideração que o “não identificou” significa que o discente apontou para o local 

errado ou relatou não saber onde a parte estava localizada, abstendo-se da 
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indicação. Em outros questionamentos foi considerado através da observação se 

o aluno respondeu ou não, sendo que o “não respondeu” refere-se ao momento 

em que o aluno ficou calado ou anunciou não saber, assim também quando deu 

resposta errada.  

 

5.2 QR CODE 

 

O questionário de avaliação do código QR (Apêndice H) foi preenchido 

após o uso do recurso pelos discentes, sendo neste caso, necessário o auxílio de 

um técnico em Libras para traduzir as questões. De acordo com Susan Bassnett 

(2003) a tradução não é somente a transferência de textos de uma língua para 

outra - ela é hoje corretamente vista como um processo de negociação entre 

textos e culturas, um processo em que ocorrem todos os tipos de transações 

mediadas pela figura do tradutor. Desta maneira, a participação do técnico foi 

essencial e indispensável, sendo ainda mais positivo pelo fato de ser o mesmo 

intérprete que auxilia diariamente os alunos entrevistados em sala de aula.   

A primeira pergunta do questionário refere-se ao funcionamento do 

aplicativo e o do modo de leitura do código QR Code para acesso ao vídeo no 

Youtube, tendo as seguintes possibilidades de respostas: Não funcionou, 

Razoável, alguma demora e travamento, Boa, pouca demora e sem travamento, 

Ótima, rápido e sem travamento. Duas das alunas entrevistadas possuíam o 

aplicativo leitor de QR Code no próprio celular e utilizaram o próprio aparelho para 

realizar o teste (Figura 13). Os demais fizeram uso do aparelho celular do 

entrevistador. 

Figura 13 - Alunos utilizando o próprio aparelho celular para leitura das 

marcas QR Code. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores (2019) 
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Neste primeiro questionamento, 50% dos entrevistados apontaram que 

o direcionamento foi ótimo, e 50% apontaram que foi bom, com pouca demora e 

sem travamento. Com isso, subentende-se que a qualidade da internet no 

momento da aplicação influenciou no funcionamento do aplicativo, mas que o 

mesmo é recomendável para a leitura de código QR Code, por ser de fácil 

utilização até mesmo por discentes que não tinham habilidade nem costume no 

uso de tal tecnologia.  

O segundo questionamento foi sobre à qualidade da datilografia 

utilizada nos vídeos. O resultado foi que 50% dos entrevistados descreveram a 

datilografia como razoavelmente compreensível, já para 25% foi rápida e pouco 

compreensível e os demais 25% apontaram que foi boa e totalmente 

compreensível. De acordo com as respostas, a linguagem de sinais possui 

variação, que pode ser decorrente do fato de que alguns dos sinais utilizados pelo 

intérprete não seriam tão familiares a todos que utilizaram ou que venham a 

utilizar os vídeos. Outra provável causa dessa caracterização pode ser o pouco 

domínio, por parte do tradutor, da linguagem técnica biológica, principalmente, de 

termos científicos mais específicos.  

Aproveitando a citação de Marinho (2007), sobre as dificuldades no 

ensino de biologia para alunos surdos,é possível que outros aspectos tenham 

influenciado nas respostas mencionadas ao questionário do Apêndice H, sendo 

essas: (a) a falta de classificadores ou de sinais suficientes (e necessários) acerca 

da interpretação, seja do texto escrito de biologia, seja da explicação oral do 

professor deste curso; (b) apesar da fluência em Libras, a enorme dificuldade que 

os alunos surdos têm diante do texto escrito, inclusive o texto biológico, com seus 

termos e vocabulário da área; (c) da dependência que o aluno surdo tem de um 

mediador (do professor ou do intérprete) para a compreensão da biologia, já que 

os dicionários de Libras invariavelmente são muito básicos e, porque o dicionário 

em língua portuguesa possui enunciado incompreensível para os surdos e (d) do 

empobrecimento do material de apoio e visual das salas de aulas.  

A falta de sinais ou classificadores para termos e nomes de uso corrente 

no curso de Biologia (ROSA et al, 2014; GOMES, BASSO, 2014; MARINHO, 

2007), é um indicativo de que o professor deve estar ciente que é por meio do uso 

de sinais que os estudantes com necessidades especiais constantemente 

atribuem significados aos conceitos científicos próprios das ciências biológicas 



48 
 

(PRINCE, 2011). Realizando assim, um processo dinâmico de construção de 

termos e significados que serão agregados no ensino e aprendizagem dos 

conteúdos.  

Outro questionamento feito nesse processo de validação foi sobre a 

compreensão do conteúdo abordado, e segundo 75% dos alunos entrevistados as 

informações dispostas no vídeo são de razoável compreensão e outros 25% 

afirmam que as informações são de fácil compreensão e que os textos foram bem 

traduzidos. Nenhum dos entrevistados afirmou achar as informações de difícil 

compreensão e os textos complexos.  

Aparentemente, os discentes do 2º ano do ensino médio já possuem 

certo conhecimento sobre os representantes do reino animal, o que pode ter 

ajudado no entendimento do conteúdo apresentado. Em relação à escolha e 

abordagem do assunto, fica claro o êxito em optar por informações simples, porém 

essenciais, fazendo com que o conhecimento seja possível de chegar até o 

discente. Outra situação a ser considerada e quanto a utilização do recurso da 

tecnologia assistiva TA de maneira conjunta com amostras das coleções 

zoológicas, sendo que este procedimento pode ser extremamente exitoso, visto 

ser um recurso complementar utilizado pelo professor que estará realizando a 

atividade prática.  

No questionamento sobre qual dos vídeos o aluno melhor compreendeu 

o assunto, as respostas foram variadas, onde 25% apontaram o vídeo sobre aves, 

25% o vídeo sobre aracnídeos, 25% os vídeos sobre anelídeos e outros 25% 

apontam o vídeo sobre platelmintos. Diante dessas respostas, é provável que a 

facilidade na compreensão do assunto possa não estar diretamente relacionada 

com a qualidade do vídeo, mas sim no interesse do aluno por determinado animal 

e/ou no conhecimento prévio que ele possui sobre o mesmo. Sobre a pergunta 

referente a qual vídeo o aluno menos conseguiu compreender o assunto 

abordado, 25% apontaram o vídeo sobre os répteis, outros 25% afirmaram ser o 

vídeo sobre equinodermos, 25% o de crustáceos e os demais 25%, não 

responderam.  

Talvez os alunos que não responderam ao questionamento acima 

apresentaram maior dificuldade com a linguagem de sinais,e como consequência 

obtiveram baixo entendimento do vídeo totalmente em libras, não absorvendo a 

informação. Isso pode se agravar, quando os professores não dominam a 
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linguagem dos sinais em Libras, assim não adaptando suas aulas com recursos 

visuais adequados ficando na dependência dos interpretes, cuja mesma não é 

algo constante (GOMES, BASSO, 2014; QUADROS, 2007). 

 

5.3 AUDIODESCRIÇÃO 

 

A proposta de uma audiodescrição com fins didáticos, além de inclusiva 

é inovadora, e um instrumento livre à disposição do professor (ZEHETMEYR et. 

al., 2015). O áudio completo utilizado no presente trabalho possui cerca de 35 

minutos de duração e foi o único testado com dois alunos do próprio instituto, um 

com cegueira total e outro com baixa visão. Para fins de validação os alunos 

ouviram o áudio completo e em seguida responderam o questionário presente no 

apêndice I.  

Após análise do áudio foi solicitado que os discentes dessem uma nota 

para a qualidade do som, de 5 a 10, considerando 5 para o som muito ruim e 10 

para o som em excelente qualidade. Diante da solicitação ambos deram nota 9 

(nove) para o áudio, assim confirmando que de fato a qualidade da gravação foi 

boa, haja visto ter sido realizada em local apropriado e com aparelhagem técnica 

apropriada para esta finalidade. 

Para Vergara-Nunes (2016) nas definições de audiodescrição, o que se 

destaca como ponto comum nos diferentes estudos é a ênfase na objetividade, ou 

seja, na necessidade de que o audiodescritor não faça nenhum tipo de inferência. 

Então, de acordo com as notas obtidas, esta objetividade foi alcançada no 

presente trabalho. Quanto a velocidade da gravação, um participante categorizou 

como boa, segundo este devido a algumas falhas, enquanto o outro considerou 

excelente. 

No que se refere a dicção do narrador do áudio, um dos entrevistados 

respondeu que é razoável, porém compreensível e o outro respondeu ser boa, 

com alguns erros. Neste item consideram-se como falhas a pronúncia de termos, 

especificamente os da biologia, que podem não ter ficado claro para os alunos. 

Embora a amostra de entrevistados para a validação do recurso seja pequena, é 

possível inferir com estes dados que a audiodescrição produzida atendeu as 

normas estabelecidas pela literatura da área quanto a qualidade técnica de 

produção e cuidado com o usuário.  
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Para análises sobre o conteúdo tratado na audiodescrição, foi dado aos os 

discentes as seguintes opções de respostas: Não consigo compreender, 

razoavelmente compreensível e totalmente compreensível. Os dois entrevistados 

apontaram para opção razoavelmente compreensível, haja vista se tratar de 

alunos do primeiro ano do ensino médio, e que segundo a ementa do projeto 

pedagógico do curso,ambos ainda não tiveram aulas sobre animais, trazendo 

consigo apenas conhecimentos empíricos. No entanto, a classificação do 

entendimento como razoável, indica a compreensão de algumas informações do 

áudio, que no futuro poderão ser úteis para o aluno em alguma outra atividade ou 

nível de ensino. E como último questionamento, foi perguntado aos alunos se eles 

conseguiriam formar uma imagem das páginas do livro após a audiodescrição e as 

respostas foram as seguintes: 

-“de algumas páginas eu consigo, são muitas, não dá pra imaginar 

todas, risos”. (Aluno 1) 

- “Tem alguns bichos que eu não conheço, aí não dá muito pra 

imaginar, o símbolo do IF eu também não sei como é”. 

 _ Quais bichos você não conhece? “Muitos, a bolacha-de-praia eu 

nunca tinha ouvido falar”. (Aluno 2) 

Para o deficiente visual, os recursos didáticos permitem a formação de 

imagens mentais sobre o assunto abordado, assim estruturando seu pensamento 

e linguagem, já que a observação visual das situações não lhes é possível 

(MASINI, 1994). Desta forma, esperamos que os textos descritivos sejam 

suficientes para que o discente tenha um suporte mínimo para conseguir formar 

uma imagem de algo que ele não teria acesso sem tal recurso.  

Diante dos resultados obtidos é possível perceber que a finalidade da 

audiodescrição, não é atuar sozinha como recurso pedagógico para o ensino de 

zoologia, mas sim estar agregada aos outros recursos do livro produzido,ou seja, 

Braille e o alto relevo,e, de maneira aplicada,ao ensino de zoologia para pessoas 

cegas. Mas, para atingir o principal objetivo quando utilizado em sala de aula, 

segundo Nunes (2008), a descrição deve ser “fidedigna de ilustrações usadas pelo 

professor em sala de aula, para que o aluno cego construa imagens de alta 

precisão.  

Segundo Ribeiro (2011) em relação ao uso de audiodescrição de 

imagens em livros didáticos, se observa que apesar da grande demanda, não há 
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material produzido em todas as áreas do conhecimento. E na biologia, 

especificamente, este recurso é ainda pouco utilizado.  

 

5.4 O LIVRO “ZOOLOGIA PARA DEFICIENTES VISUAIS E/OU AUDITIVOS” 

 

A análise realizada sobre cada uma das estratégias aplicadas permitiu 

a noção mais exata do funcionamento deste produto no ensino de zoologia para 

cegos e surdos. Desta forma, ao receber alunos cegos em sala de aula, o 

professor de biologia poderá fazer uso da coleção zoológica adaptada a utilização 

dos animais impressos em alto relevo bem como seus exemplares da coleção, e 

de suas informações em Braille e da audiodescrição. Desta forma, o uso da 

audiodescrição na escola permite a equiparação de oportunidades, o acesso ao 

mundo das imagens e a eliminação de barreiras comunicacionais (MOTTA, 2011). 

O benefício da audiodescrição pode ser alcançado também ao ampliar o 

vocabulário e desenvolver a fluência verbal na participação de atividades com a 

inclusão dos alunos com deficiência visual (MOTTA, 2016). 

Ao receber alunos com deficiência auditiva, o professor poderá usar o 

mesmo livro e disponibilizar as informações através da libras, onde o aluno acessa 

informações sobre os animais da coleção usando um aplicativo leitor de QR Code.  

Com esta abrangência de recursos e públicos que objetivamos atender, 

não foi possível neste trabalho, por questão de tempo e por não fazer parte dos 

nossos objetivos, a produção de roteiros de aulas com a utilização do produto, no 

entanto, entendemos que esta seria uma excelente forma de facilitar o trabalho do 

professor que futuramente venha fazer uso deste livro. Ficando assim, este 

escape de continuação deste trabalho para o mesmo ou outros autores.  

 

6 CONCLUSÃO 

O problema inicial da pesquisa referiu-se às possibilidades do uso de 

algumas tecnologias para auxiliar alunos do ensino médio, com deficiência visual 

ou auditiva, nos estudos sobre diversidade taxonômica, morfológica e estrutural 

dos grupos animais. Para tanto, no decorrer da dissertação, foi assinalada a 

importância da aplicação de tecnologias assistivas na preparação de material 

suplementar, assim também como da realização de aulas práticas, e da 
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disponibilização de exemplares biológicos completos, ou, partes deles, 

depositados nas coleções de Zoologia em instituições de ensino. Deste modo, 

atendendo às diferenças junto ao público discente. 

 Entre de tantas opções de tecnologias acessíveis e, por vezes, gratuitas, 

ainda há pouca demanda pelas ferramentas. Talvez em razão da necessidade de 

dedicação exclusiva para a construção das adaptações, da ausência de 

equipamentos para acesso, e podendo ser decorrente também da falta de vivência 

do problema, que em muitos casos só se torna perceptível em situações 

inesperadas. É fato que nunca conseguiremos, quanto videntes, vivenciar os 

desafios de uma pessoa com cegueira total ou parcial, ou os sentimentos pessoais 

de uma pessoa com surdez, mas um posicionamento mais altruísta para este 

público traz um grande aprendizagem que modifica o ser, despertando a 

inquietude de fazer mais por este grupo.  

Desta forma, o objetivo principal do presente trabalho foi exitoso ao 

implantar inovação no acesso às informações das coleções zoológicas do IFPA, 

Campus Abaetetuba e Tucuruí, ao realizar a produção de um livro com recursos 

tecnológicos dos tipos: QR Code, audiodescrição, Braille e a impressão em alto 

relevo. Assim servindo como indicativo para subsidiar outras coleções não apenas 

didáticas, mas também científicas.  

Uma outra inovação do presente trabalho refere-se a produção dos 

desenhos destinados ao alto relevo. Mediante a não existência de desenhos 

adequados a necessidade dos alunos, e adaptados para a impressão em Braille, 

foram então elaborados desenhos próprios para compor o livro. Após o teste de 

avaliação dos desenhos pelos discentes, mais de 90% das imagens foram 

considerados aptas para uso no ensino de zoologia de forma eficaz. Os demais 

10% subsidiaram reformulações urgentes anunciadas pelos próprios alunos 

quanto a validação do produto, sendo estas: tempo de realização do teste, 

quantidade de detalhes, cuidado com o posicionamento das legendas e o 

nivelamento conceitual do exemplar, por exemplo, como de alta e baixa 

complexidade corpórea e estrutural. 
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Para os vídeos a novidade de acesso por QR CODE a partir do livro foi 

empolgante aos alunos, contudo, a tradução possui meandros que devem ser 

considerados durante a gravação em Libras, dentre os quais: a linguagem do tema 

é específica da área e pode não ser de domínio do tradutor, a passividade do  

tema abordado quanto a criação de novos sinais para atender a tradução, o nível 

de alfabetização do aluno e a velocidade da tradução. Portanto, são fatores aqui 

diagnosticados como importantes no momento de empreender a linguagem dos 

sinais em áreas específicas da ciência.  

A audiodescrição apresentou-se como uma ferramenta de fácil 

manuseio e também como a mais acessível quando comparada com os demais 

recursos utilizados. No entanto, passível de interferências por parte do narrador na 

medida em que este tem o desafio de manter a intensidade vocal e o nível do 

relato, mesmo diante de variadas narrativas, para não tornar o áudio cansativo e 

desmotivador. O ato de deixar o pessoal de lado e descrever o real, sem 

expressar opiniões, expressões ou emoções sobre aquilo que se estar produzindo 

foi demorado e careceu de inúmeras reformulações. Além disso, os inúmeros 

termos técnicos são difíceis quanto a pronúncia para quem não possui 

familiaridade com a área. 

Uma outra questão encontrada durante a realização deste trabalho foi a 

falta de referências bibliográficas que pudessem ajudar no estabelecimento de 

comparações sobre a validação do produto aqui gerado. Alguns trabalhos 

encontrados apresentam a prática desenvolvida com material tátil, audiodescrição 

e QR Code, no entanto, não demonstram como estas ferramentas foram testadas. 

Para isso, desenvolvemos questionários de caráter quantitativo e qualitativo que 

julgamos serem adequados pela praticidade e objetividade na pergunta e 

obtenção de respostas. Outros recursos como entrevistas poderiam ser utilizados, 

no entanto pelo avançar do tempo e abrangência de recursos utilizados 

percebemos que ficaria inviável realizar análises de forma eficaz deste recurso.  

O desafio da construção de um livro com todas as funções acima 

citadas foi compensado pelo contentamento observado nos alunos que 

participaram da validação, pois além de ser uma atividade diferenciada trouxe 
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informações nunca antes entendidas, assim os alunos se sentiram valorizados e 

parte importante do processo educativo sobre o assunto diversidade animal. O 

próximo passo deste trabalho será a disponibilização do livro para o ensino médio, 

em função de que o adotem como prática educativa em biologia à cegos e surdos. 

Ao mesmo tempo, será feito acompanhamento em longo prazo da aplicação do 

recurso, em busca de subsídios e prováveis reformulações no conteúdo do livro, 

que possam torná-lo cada vez mais eficaz.  

O desejo de disponibilizar o produto para outras escolas da rede estadual, 

em especial as parceiras no processo de validação dos recursos utilizados, 

depara-se no custo financeiro e acesso ao papel utilizado para a impressão em 

alto relevo, o qual não é encontrado no Brasil, e na disponibilidade de maquinário 

para realizar os processos de impressão, tanto em alto relevo (fusora térmica) 

quanto o Braille. No entanto, o fornecimento digitalizado da metodologia utilizada é 

o modo que encontramos no momento de ajudar todas as instituições envolvidas 

com o tema da inclusão.  

Como sugestão de trabalhos futuros fica a construção de um guia com 

roteiros de práticas para o livro produzido. Práticas que envolvam os diversos 

grupos de animais retratados na obra, associando-os com as amostras 

depositadas em coleção zoológica. Nos roteiros podem ser inseridos exercícios 

para completar o aprendizado dos alunos utilizando as informações disponíveis no 

livro, com isso, este produto funcionaria como uma solução bastante completa de 

recursos para o professor que se encontra em sala de aula com alunos cegos e/ou 

surdos, mas que não dispõem de nenhum recurso pedagógico acessível para tal.  

Com isso, ressaltamos a satisfação e realização pessoal em trabalhar 

com o tema, tendo consciência da importância, seriedade e necessidade deste 

para a atualidade, podendo com isso, contribuir na promoção da educação 

acessível para todos e disseminando em especial curiosidades e recursos para o 

ensino e aprendizagem da zoologia, podendo de certa forma despertar o interesse 

dos alunos cegos e surdos para esta interessante área da biologia.  
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APÊNDICE A - Texto utilizado como prefácio do livro.  

 

Prefácio  

 

O livro apresenta um fluxograma com características básicas, porém 

relevantes sobre os principais grupos de animais que compõem a coleção 

zoológica do IFPA Campus Tucuruí e Abaetetuba. Estes animais estão 

representados por meio de desenhos que possibilitam observar características 

e/ou estruturas evolutivas e adaptativas presentes no animal. Acompanhando 

cada imagem, o livro apresenta textos com informações gerais e comportamentais 

do grupo ao qual o animal representado pertence, através de uma marca Qr code 

que traduz as informações em libras e um Cd com audiodescrição de cada página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

APÊNDICE B - Fluxograma representando o Sumário do livro, que inserido para 

direcionar as informações sobre as mudanças morfológicas e sequência dos 

grupos apresentados.   
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APÊNDICE C - Textos originais para serem traduzidos para a linguagem de libras.  

 
Textos a serem traduzidos para libras 

 

  

Esponjas ou poríferos são os animais multicelulares mais simples, são sésseis e 

filtradores que utilizam células flageladas para bombear água pelo seu corpo e 

assim obter alimento. Não possuem órgãos nem tecidos verdadeiros, podem ser 

encontradas tanto no mar quanto em ambiente de água doce.  

Fransozo (2016) 

 

Os cnidários como as águas-vivas possuem estrutura corporal muito simples e 

grande diversidade morfológica. Todos os cnidários apresentam como 

característica comum a cnida (estrutura utilizada para captura de presas, defesa, 

dentre outras funções). 

Fransozo (2016) 

 

Os platelmintos como a tênia, são vermes de corpo achatado e estrutura formada 

por basicamente três camadas celulares. A boca é a única abertura do sistema 

digestório, não possuem cavidade corporal, sistema circulatório nem respiratório. 

Os platelmintos podem ser de vida livre ou parasitas. 

Moore (2008) 

 

 

Os nematódeos são vermes de corpo cilíndrico e alongado, podem ser de vida 
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livre em habitats marinhos, de água doce e terrestres, podem ser parasitas de 

plantas e animais. Possuem sistema digestório completo (com boca e ânus) e 

realizam respiração através da superfície corporal.  

Moore (2008) 

 

Os moluscos possuem sistemas especializados para realizar diversas funções, o 

plano corporal do molusco é único e varia de tamanho de acordo com o grupo. 

Alguns moluscos como o caracol possuem conchas calcária que utilizam como 

proteção, outros como as ostras possuem conchas adaptadas para realizar 

filtração e outros como o polvo não possuem concha.  

Moore (2008) 

 

Os anelídeos possuem órgãos e sistemas especializados na realização de 

diversas funções, como circulação e excreção. Possuem o corpo dividido em 

segmentos (metâmeros) nos quais os órgãos se alojam. As minhocas são 

anelídeos com uma importante função ecológica, produzem húmus que ajuda na 

adição de nutrientes do solo.  

Moore (2008) 

 

Os artrópodes são animais segmentados que possuem uma cutícula 

queratinizada (formação de exoesqueleto). Os artrópodes quelicerados (aranhas e 

escorpiões por exemplo) não possuem cabeça, o corpo é dividido em cefalotórax e 

abdome e possuem um par de peças bucais característico (quelíceras).  

Moore (2008) 

Os artrópodes que pertencem ao grupo dos crustáceos como o camarão e o 

caranguejo são extremamente numerosos e diversos. Possuem exoesqueleto 

bastante rígido conhecido como carapaça, devido a isso, só crescem de tempos 
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em tempos quando realizam mudas e trocam o exoesqueleto velho por um novo.  

Moore (2008) 

 

Os insetos são artrópodes que possuem o corpo dividido em três partes básicas: 

Cabeça, tórax e abdome. São o grupo mais diversificado, possuem tamanho 

pequeno e grande importância ecológica. Possuem tamanhos diversos e podem 

ocupar muitos ambientes diferentes, desde a água até o ar. Alguns insetos 

possuem estruturas adaptadas para voar (asas) outros não.  

Fransozo (2016) 

 

 

Os equinodermos como a bolacha de praia e a estrela-do-mar são 

exclusivamente marinhos, possuem forma corporal especial com eixo de simetria 

baseado em cinco eixos. Os representantes do grupo possuem um esqueleto 

calcário interno e poroso do qual projetam espinhos na maioria das espécies.  

Fransozo (2016) 

 

 

Dentro do grupo dos cordados os peixes podem ser classificados como 

cartilaginosos (exemplo o tubarão) e ósseos. Algumas características garantiram 

sucesso e diversificação destes grupos, como: O surgimento da maxila e o 

aparecimento de nadadeiras pares e peitoral facilitando assim a captura de 

alimento e o deslocamento através da natação respectivamente.  

Lopes (2008) 
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Os répteis possuem várias características que lhes permite explorar o ambiente 

terrestre sem precisar de água, como: Pele seca, sem glândulas mucosas, pele 

coberta por escamas e isolamento do embrião no interior de um ovo com 

membranas protetores e nutrientes suficiente até o nascimento. Os répteis são 

adaptados a vários ambientes terrestres e possuem tamanhos variados.  

Lopes (2008) 

 

As aves possuem algumas características adaptadas ao seu modo de vida, como: 

Presença de penas que facilitam o voo, esqueleto formado por ossos ocos, cauda 

reduzida e bico desprovido de dentes. As aves possuem algumas adaptações 

também no funcionamento dos seus sistemas, como o coração dividido em quatro 

cavidades e a formação de sacos aéreos associados aos pulmões, o que facilita a 

respiração durante o voo.  

Lopes (2008) 

A maioria dos mamíferos são terrestres, porém, existem representantes aquáticos 

e outros adaptados ao voo como o morcego. Os mamíferos apresentam tamanhos 

variados e algumas adaptações típicas do grupo, como a presença de glândulas 

mamárias, pelos, dentes diferenciados e órgãos e sistemas adaptados ao modo 

de vida.  

Lopes (2008) 

Os anfíbios, como o sapo, foi o primeiro grupo de cordados a ocupar o ambiente 

terrestre. Possuem membros anteriores e posteriores que são eficientes para o 

deslocamento em terra e apresentam pulmão para realizar respiração mais 

eficiente fora da água. Os anfíbios possuem um ciclo de vida dividido em duas 

fases (maioria das espécies) onde uma das fases necessitam de água para 

ocorrer.  

Lopes (2008) 
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APÊNDICE D - Textos traduzidos para a linguagem de libras pelo técnico em 

Libras.  

 

Textos na linguagem libras 

 

Porífero animal esponja, células diversas simples. Parado sempre, órgãos não 

têm, Vida onde? Rio ou mar. Esponja igual filtro, água passe células comer.  

 

 

Cnidários é animal exemplo água-viva. Corpo simples, todos tem cnida, pegar 

comer ou me proteger. 

 

 

Platelmintos o que? Verme chato, corpo tem camadas 3, dentro nada, ŕgãos ar 

circular não tem, vida sozinho ou animal outro dentro.  

 

 

Nematódeos verme corpo cilíndrico. Pode viver água ou terra dentro plantas 

animais. Tem boca, ânus, corpo ar respira.  

 

 

Molusco animal exemplo polvo e caracol, (indicar concha), me proteção. Alguns 

maiores, alguns menores, alguns casco tem, alguns não tem.  

 

 

Anelídeos exemplo minhocas, ŕgãos tem, circulação, excreção. Corpo divisão tem, 

terra minhoca ajuda a árvore crescer.  

 

 

Artrópodes exemplo aranha, escorpião tem picada. Alguns cabeça,  não tem tórax 

só abdome.  
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Artrópodes grupo outro insetos. Corpo divide 3. Cabeça, tórax e abdome, tem 

grandes e pequenos, lugar água, terra e ar, alguns voar outros não.  

 

Artrópodes grupo outro, exemplo camarão, caranguejo diversos. Corpo duro vai 

trocar, troca. 

 

 

Equinodermos exemplo estrela-do-mar, vida só mar. Seu corpo especial 5 eixos 

também, áspero.  

 

 

Cordados grupo peixes 2. 1 osso espinho mole exemplo tubarões, 2 osso espinho 

duro exemplo peixes diversos, peixes vida, maxila também.  

 

 

Anfíbios animal exemplo sapo, passado animal 1º terra espalhou, tem mãos e pés 

fácil andar também, pulmão ajuda ar respirar. 

 

 

Répteis sinal característico, principal terra arrastar água precisa não, suportar. 

Animal réptil vida terra lugar qualquer pode grande ou pequeno.  

 

 

Aves sinal. Aves seu corpo adaptado voar fácil. Exemplo pés, osso, leve, bico. 

Dentes não tem, também dentro órgãos ajuda fácil voar.  

 

 

Mamíferos sinal. Grupo animal mamar, mamíferos próprios terra, mas alguns água 

tem, céu voar tem, exemplo morcego. Mamíferos características: Peitos, pêlos, 

dentes e ŕgãos.  
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APÊNDICE E - Marcas Qr code criadas pelo programa Qr code generator para 

cada vídeo.  
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APÊNDICE F - Texto roteiro para gravar a audiodescrição.  

 

Textos para gravar audiodescrição do livro: Zoologia para cegos e surdos 

 

 

 

Capa: A capa com fundo preto brilhante contém em Braille o título do livro, 

zoologia para cegos e surdos, alinhado a esquerda um pouco acima do meio da 

página.  

 

Prefácio: O nome prefácio com letras pretas inicial maiúscula com um espaço 

entre o termo prefácio e o início do texto descritivo. O texto inicia com um espaço 

de parágrafo seguindo com a descrição: O livro apresenta um fluxograma com 

características básicas porém relevantes sobre os principais grupos de animais 

que compõem a coleção zoológica do IFPA Campus Tucuruí e Abaetetuba. Estes 

animais estão representados por meio de desenhos que possibilitam observar 

características e/ou estruturas evolutivas e adaptativas presentes no animal. 

Acompanhando cada imagem, o livro apresenta textos com informações gerais e 

comportamentais do grupo ao qual o animal representado pertence, através de 

uma marca Qr code que traduz às informações em libras e um Cd com 

audiodescrição de cada página. O texto está justificado, o restante da página em 

branco.  

 

Prefácio: A página seguinte contém o mesmo texto de prefácio escrito em Braille, 

o texto está alinhado a esquerda e foi digitado no programa Braille fácil.  

 

Fluxograma: O fluxograma começa um pouco antes do meio da página de baixo 

para cima. Um círculo com o texto: Ancestral multicelular centralizado, partindo do 

círculo para o lado esquerdo um traço contínuo conecta com um retângulo onde 

no interior com palavras centralizadas está escrito: movimentos ciliares poríferos, 

uma abaixo da outra nesta ordem, do lado direito do círculo sai uma linha contínua 

que liga a um retângulo que contém as palavras: movimentos corporais 

centralizadas, uma abaixo da outra nesta ordem. Do retângulo que contém as 

palavras movimentos corporais sai pelo lado esquerdo uma linha que liga com 
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outro retângulo maior que os anteriores contendo o texto: Movimentos e/ou 

locomoção mais lenta cnidários. Do lado direito do retângulo movimentos 

corporais sai outra linha que liga a um outro retângulo na parte superior aos 

demais com o texto: Movimentos e locomoção mais rápida. Deste último retângulo 

saem novamente duas linhas, uma para o lado direito que liga em outro retângulo 

contendo o texto: corpo mole, e outra do lado esquerdo que liga a outro retângulo 

contendo o texto corpo mais rígido. Do retângulo contendo o texto corpo mole 

parte duas linhas, uma na parte superior que liga para outro retângulo contendo o 

texto: alongado e achatado platelmintos, centralizado, e na parte inferior a linha 

liga com um círculo contendo o texto: alongado e cilíndrico nematódeos, 

centralizado, uma palavra abaixo da outra nesta ordem. Do retângulo corpo mais 

rígido saem três linhas que ligam a três losangos, um na parte superior contendo o 

texto: Esqueleto fluido anelídeos e moluscos, centralizado com uma palavra 

abaixo da outra, na parte do meio o losango contém o texto: esqueleto calcário ou 

cálcio equinodermos e cordados, texto centralizado com uma palavra abaixo da 

outra, no losango inferior está escrito o texto: esqueleto de queratina artrópodes, 

centralizado com uma palavra abaixo da outra. Na parte superior da página com 

letras maiúsculas e centralizadas está escrito o texto: fluxograma, traço, evolução, 

traço, animal.  

 

Fluxograma: Na página seguinte o mesmo fluxograma digitado em Braille no 

programa Braille fácil, nesta versão os textos dentro dos retângulos foram 

substituídos por siglas que correspondem a inicial de cada palavra, a tradução de 

cada sigla que compõe o fluxograma está descrita nas duas páginas seguintes, 

ambas digitadas no programa Braille fácil.  

 

Página 1 - a página 1 começa na página seguinte a descrição das siglas do 

fluxograma. Todo texto da página incluindo a numeração da página está em 

Braille. O número da página no canto superior direito, centralizado o termo 

esponja, abaixo com um espaço simples, na margem esquerda: os, espaço em 

branco, ósculo, abaixo o texto: cp, espaço em branco, corpo cheio de poros, 

abaixo o texto: sb, espaço em branco, substrato, o restante da página vazio.  
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Página 2 - no canto superior direito o número 2 escrito em Braille, abaixo, um 

pouco voltado para o lado esquerdo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto 

Federal do Pará, abaixo deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, 

abaixo, João Elias. Do lado esquerdo do símbolo do IFPA a palavra esponja 

escrita em Braille, logo abaixo, o desenho de uma esponja com três estruturas 

corporais do mesmo tamanho fixas em um substrato, na parte superior de cada 

corpo da esponja se encontra a sigla: Os, na parte interna do corpo pequenos 

traços representando os pós do animal, o substrato está diferenciado com linhas 

verticais, abaixo do substrato a sigla: Sb, escrito em Braille. No canto inferior 

direito marca de Qr code. Restante da página em branco.  

 

Página 3 - Número 3 escrito em Braille no canto superior direito da página, abaixo, 

centralizado o termo, água-viva, abaixo com espaço simples o texto: ex, espaço 

em branco, exumbrela, abaixo: bo, espaço em branco, braço oral, abaixo, te, 

espaço em branco, tentáculos, Todo texto da página está escrito em Braille.  

 

Página 4 -   No canto superior direito da página o número 4 escrito em Braille, 

logo abaixo uma marca de Qr code, abaixo da marca, em texto centralizado com 

inicial maiúscula: água-vida, abaixo o desenho de uma água-viva em alto relevo, 

indicando a exumbrela pela sigla ex, o braço oral pela sigla bo e os tentáculos pela 

sigla te. Todas as siglas estão escritas em Braille. No canto inferior direito o 

símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo deste: 

Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias.  

 

Página 5 - No canto superior direito o número 5 escrito em Braille, logo abaixo o 

símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo deste: 

Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado da marca 

do IFPA voltada para o lado esquerdo da página, centralizado com inicial 

maiúscula a palavra tênia. No meio da página um desenho de uma tênia com a 

indicação das partes: proglotide indicado com linhas tracejadas, gancho logo na 

frente dos ganchos e escólex indicado com linhas tracejadas. No canto inferior 

direito uma marca de Qr code.  
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Página 6 - No canto superior direito o número 6 escrito em Braille, logo abaixo, 

centralizado com inicial maiúscula a palavra lombriga. Abaixo com espaço 

simples, margem esquerda, o texto, ct, espaço em branco, cutícula, abaixo, bo, 

espaço em branco, boca, abaixo, na, espaço em branco, ânus. Todo texto em 

Braille, restante da página em branco.  

 

Página 7 - Número 7 escrito em Braille no canto superior direito da página, logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Ao lado do 

símbolo do IFPA voltado para esquerda o nome lombriga com texto em Braille, 

centralizado, inicial maiúscula. No meio da folha o desenho de uma lombriga em 

alto relevo com a indicação das siglas: ct indicando o corpo do animal com linha 

tracejada, bo, na. No canto inferior direito uma marca Qr code.  

 

Página 8 - Número 8 no canto superior direito escrito em Braille, logo abaixo o 

símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo deste: 

Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado esquerda 

da marca do IFPA, centralizado com inicial maiúscula a palavra: Polvo escrito em 

Braille, abaixo um olho com a descrição: olho na frente, abaixo um triângulo com a 

descrição bico na frente, abaixo os textos: cb, espaço em branco, cabeça, abaixo, 

tn, espaço em branco, tentáculos, abaixo, vn, espaço em branco, ventosas, todos 

os textos escritos em Braille. Abaixo dos textos, na parte central da página o 

desenho de um polvo com a indicação das siglas em Braille nas partes da cabeça, 

tentáculos e ventosa, no canto inferior direito uma marca de Qr code.  

 

Página 9 - No canto superior direito o número 9 escrito em Braille, abaixo, 

centralizado com inicial maiúscula a palavra Minhoca escrito em Braille, abaixo 

com espaço simples o texto também escrito em Braille: mt, espaço em branco, 

metâmeros, cr, espaço em branco, cerdas, na, espaço em branco, ânus, cl, 

espaço em branco, clitelo, pt, espaço em branco, prostômio. Restante da página 

em branco.  

 

Página 10 - No canto superior direito da página o número 10 escrito em Braille, 

logo abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 
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deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo do IFPA, centralizado com inicial maiúscula a palavra 

minhoca. No centro da página o desenho de uma minhoca com siglas em Braille 

indicando partes que foram descritas na página anterior. No canto inferior direito 

uma marca Qr code.  

 

Página 11 - No canto superior direito o número 11 escrito em Braille, abaixo, 

centralizado com inicial maiúscula a palavra Formiga. Abaixo todo escrito em 

Braille com margem a esquerda o texto: at, espaço em branco, antena, pt, espaço 

em branco, patas, tx, espaço em branco, tórax, an, espaço em branco, abdômen, 

cç, espaço em branco, cabeça. Restante da folha em branco.  

 

Página 12 - No canto superior direito o número 12 escrito em Braille, logo abaixo o 

símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo deste: 

Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado esquerdo 

a palavra formiga, em texto em Braille, centralizado, abaixo um olho com a 

descrição olho na frente também em Braille. No meio da página o desenho de uma 

formiga com indicação das partes corporais representadas por siglas descritas na 

página anterior. Todas as siglas estão em Braille. No canto inferior direito uma 

marca Qr code.  

 

Página 13 - No canto superior direito o número 13 escrito em Braille, abaixo com 

letra inicial maiúscula e centralizado o nome borboleta, apoś um espaço simples e 

margem à esquerda o texto: at, espaço em branco, antena, cç, espaço em branco, 

cabeça, tx, espaço em branco, tórax, ao, espaço em branco, abdômen, at, espaço 

em branco, asa anterior, ap, espaço em branco, asa posterior, todo os texto está 

escrito em Braille. O restante da página em branco.  

 

Página 14 - Número 14 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo do IFPA a palavra borboleta escrito em Braille com inicial 

maiúscula e centralizada. No centro da página um desenho de uma borboleta com 
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asas abertas vista de cima, siglas em Braille indicam partes do corpo da borboleta, 

no canto inferior direito uma marca Qr code.  

 

Página 15 - Número 15 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo do IFPA a palavra caranguejo escrito em Braille, centralizado 

com inicial maiúscula, abaixo o desenho de um olho com a palavra olho escrito na 

frente, abaixo o texto: cç, espaço em branco, cabeça, abaixo, pt, espaço em 

branco, pata, abaixo, gr, espaço em branco, garra, todo texto está escrito em 

Braille. No centro da página abaixo do texto está a figura de um caranguejo no 

canto inferior direito uma marca Qr code. 

 

Página 16 - No canto superior direito o número 16 escrito em Braille, logo abaixo 

centralizado com inicial maiúscula a palavra camarão escrito em Braille. Abaixo 

com espaço simples e margem à esquerda o texto escrito em Braille: pa, espaço 

em branco, primeira antena, sa, espaço em branco, segunda antena, ab, espaço 

em branco, abdômen, ql, espaço em branco, quelípode, pl, espaço em branco, 

pleópode, up, espaço em branco, urópode. Restante da página em branco.  

 

Página 17 - Número 17 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo a palavra camarão escrito em Braille, centralizada com inicial 

maiúscula, abaixo o desenho de um olho com a palavra olho na frente, também 

escrito em braille. No centro da página o desenho de um camarão com siglas em 

Braille indicando às partes descritas na página anterior, restante da página em 

branco.  

 

Página 18 - Número 18 escrito no canto direito da página em Braille, abaixo 

centralizado com inicial maiúscula a palavra aranha também escrito em Braille, 

abaixo da palavra aranha o texto em Braille: op, espaço em branco, opistossoma, 

pr, espaço em branco, prossoma, pd, espaço em branco, pedipalpos, pp, espaço 

em branco, primeiro par de patas, ql, espaço em branco, quelíceras, sp, espaço 
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em branco, segundo par de patas, tp, espaço em branco, terceiro par de patas, qp, 

espaço em branco, quarto par de patas. Restante da página em branco.  

 

Página 19 - Número 19 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Logo abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo a palavra aranha centralizado escrito em Braille, Abaixo o 

desenho de um olho com a palavra olho escrito em Braille na frente. No centro da 

página o desenho de uma aranha com patas abertas, siglas em braile indicam às 

partes descritas na página anterior.  

 

Página 20 - Número 20 escrito no canto direito da página em Braille, abaixo 

centralizado com inicial maiúscula a palavra escorpião também escrito em Braille, 

abaixo da palavra escorpião o texto em Braille: am, espaço em branco, abdômen, 

pd, espaço em branco, pedipalpo, pt, espaço em branco, patas, ql, espaço em 

branco, quelíceras, fr, espaço em branco, ferrão. Restante da página em branco.  

 

Página 21 - Número 21 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizado e escrita em Braille a palavra escorpião com letra inicial 

maiúscula. Abaixo da palavra um desenho de um escorpião com patas abertas, 

vista de cima, indicação através de siglas em Braille de partes que foram descritas 

na página anterior. No canto inferior direito o símbolo do IFPA com a descrição: 

Instituto Federal do Pará, abaixo deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda 

Atanaena, abaixo, João Elias. 

 

Página 22 - Número 22 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizada a palavra estrela-do-mar escrito em Braille com inicial 

maiúscula, abaixo o desenho de um olho com a palavra olho escrito em Braille na 

frente, abaixo um círculo de tamanho médio com pontos dentro com a palavra 

disco oral escrito em Braille na frente, abaixo um círculo pequeno vazio e na frente 

a palavra pés ambulacrários escrito em Braille. Abaixo do texto uma figura de uma 

estrela do mar com linhas tracejadas indicando os espinhos e os braços. Abaixo 

da figura no canto inferior esquerdo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto 



86 
 

Federal do Pará, abaixo deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, 

abaixo, João Elias. No canto inferior direito um código Qr code.  

 

Página 23 - Número 23 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo o nome bolacha-de-praia centralizado com inicial maiúscula escrito em 

Braille. Abaixo um círculo de tamanho médio vazio com o nome madreporito na 

frente, abaixo um cilindro deitado cheio de pontos pequenos internamente com o 

nome petalóide escrito na frente, abaixo um retângulo pequeno e fino com a 

palavra espinho na frente. Todos os textos estão escritos em Braille. Abaixo da 

figura no canto inferior esquerdo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto 

Federal do Pará, abaixo deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, 

abaixo, João Elias. No canto inferior direito um código Qr code.  

 

Página 24 - Número 24 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo o nome bolacha-de-praia centralizado com inicial maiúscula escrito em 

Braille. Abaixo está escrito a palavra tubarão, centralizada, em braille com inicial 

maiúscula. Abaixo desta palavra um texto também em Braille: fo, espaço em 

branco, na frente, focinho, bo, espaço em branco, na frente, boca, pb, espaço em 

branco, na frente primeira barbatana dorsal, sb, espaço em branco, na frente 

segunda barbatana dorsal, bu, espaço em branco, na frente barbatana caudal, bp, 

espaço em branco, na frente barbatana peitoral, bv, espaço em branco, na frente 

barbatana pélvica, bl, espaço em branco, na frente barbatana anal. Restante da 

página em branco.  

 

Página 25 - Número 25 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo do IFPA a palavra tubarão, centralizada e escrita em Braille. 

Abaixo um desenho de um olho com a palavra olho escrito em Braille na frente. 

Abaixo pequenos traços laterais com a palavra brânquias escrito em Braille na 

frente. No centro da folha o desenho de um tubarão visto pela lateral com a boca 

aberta, siglas em Braille indicam partes do corpo do tubarão.  

 



87 
 

Página 26 - Número 26 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizada e em Braille a palavra peixe com inicial maiúscula. Logo 

abaixo com espaço simples e margem à esquerda o texto: nd, espaço, nadadeira 

dorsal, nc, espaço, nadadeira caudal, na, espaço, nadadeira anal, nt, espaço, 

nadadeira peitoral, np, espaço, nadadeira pélvica, bo, espaço, boca. Restante da 

página em branco.  

 

Página 27 - Número 27 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo a palavra peixe, centralizada, escrito em Braille com inicial 

maiúscula. Abaixo da palavra um desenho de um olho com a palavra olho escrito 

em Braille na frente. Abaixo um desenho de meia esfera na vertical com a palavra 

opérculo escrito em Braille na frente. No centro da folha o desenho de um peixe 

em vista lateral, siglas em Braille indicam partes do peixe como boca, opérculo e 

nadadeiras. No canto inferior direito uma marca de Qr code.  

 

Página 28 - Número 28 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizada e em Braille a palavra perereca com inicial maiúscula. Abaixo 

com margem a esquerda o texto: pd, espaço, pata dianteira, cç, espaço, cabeça, 

ao, espaço, abdômen, co, espaço, coxa, pt, espaço, pata traseira. Restante da 

folha em branco.  

 

Página 29 - Número 29 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo em Braille está escrito a palavra perereca com inicial 

maiúscula, abaixo um desenho de um olho com a palavra olho em Braille na 

frente. No centro da página um desenho de uma pererca, vista superior com às 

patas abertas. Siglas em Braille indicam partes anatômicas, uma marca Qr code 

no canto inferior direito.  

 

Página 30 - Número 30 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizada e em Braille a palavra tartaruga com inicial maiúscula. Abaixo 



88 
 

o texto: cç, espaço, cabeça, cs, espaço, casco, nd, espaço, nadadeira, restante da 

folha em branco.  

 

Página 31 - Número 31 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Ao lado do 

símbolo o nome tartaruga escrito em Braille, centralizado com letra inicial 

maiúscula. Abaixo um desenho de um olho com a palavra olho escrito em Braille 

na frente. No centro da folha o desenho de uma tartaruga com as nadadeiras 

voltadas para trás. Siglas em Braille indicam partes anatômicas da tartaruga, no 

canto inferior direito uma marca Qr code.  

 

Página 32 - Número 32 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizada e em Braille a palavra ave com inicial maiúscula. Abaixo com 

espaço simples e margem à esquerda o texto: cç, espaço, cabeça, bo, espaço, 

bico, tr, espaço, tronco, pt, espaço, pata, do, espaço, dedo, po, espaço, papo, ps, 

espaço, pescoço. Restante da página em branco.  

 

Página 33 - Número 33 no canto superior direito da página escrito em Braille. logo 

abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo a palavra ave, escrito em Braille, abaixo o desenho de uma 

ave, vista lateral, com siglas em Braille indicando partes do corpo. No canto 

inferior direito uma marca Qr code.  

 

Página 34 - Número 34 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Abaixo centralizada e em Braille a palavra ave com inicial maiúscula. Abaixo 

escrito em braile com margem a esquerda o texto: pp, espaço, propatágio ou 

membrana antebraquial, ur, espaço,  uropatágio ou membrana interfemural, dla, 

espaço, dactilopatágio largo, dlo, espaço,  dactilopatágio longo, dm, espaço, 

dactilopatágio menor, fn, espaço, folha ou apêndice nasal, an, espaço, antebraço, 

cd, espaço, cauda, cl, espaço, calcâneo, or, espaço, orelha, me, espaço, 

membrana, po, espaço, polegar, tr, espaço, trago, fl, espaço, falange.  
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Página 35 - Número 35 no canto superior direito da página escrito em Braille. 

Logo abaixo o símbolo do IFPA com a descrição: Instituto Federal do Pará, abaixo 

deste: Natanael Silva, abaixo, Fernanda Atanaena, abaixo, João Elias. Do lado 

esquerdo do símbolo a palavra morcego escrito em Braille com inicial maiúscula. 

No centro da página o desenho de um morcego com asas abertas, siglas em 

Braille indicam partes anatômicas descritas na página anterior, no canto inferior 

direito uma marca Qr code.  
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APÊNDICE G - Questionário de validação dos textos impressos em Braille e dos 

desenhos em alto relevo. 

 

QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DOS DESENHOS EM ALTO RELEVO E 

TEXTOS EM BRAILE  

 

 

Pergunta geral: Dê uma nota numa escala de 1 a 5 para cada desenho, 

considerando que 1 significa que a impressão em alto relevo não está em boa 

qualidade dificultando muito a compreensão do desenho e 5 significa que a 

qualidade está excelente, sendo totalmente compreensível o entendimento do 

desenho através da impressão.  

 

__________________________________________________________________ 

 

FIGURA 01 - Porífero (Esponjas) 

 

01- Onde fica alojado o corpo de uma esponja adulta? 

______________________________________________________________

___ 

02- Por onde sai a água que entra no corpo de uma esponja depois de ser 

filtrada? 

______________________________________________________________

__ 

03- Onde ficam os pinacócitos que fazem parte do corpo da esponja? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 02 - Cnidários (Água-viva) 

 

01- Onde estão os tentáculos da água-viva? 

______________________________________________________________

___ 

02- Por onde vai entrar o alimento que a água-viva captura? 

______________________________________________________________

___ 

03- Qual o formato do corpo da água-viva? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 03 - Platelmintos (Tênia) 

 

01- Como é chamado às partes que compõem o corpo da tênia? 

______________________________________________________________

___ 
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02- De qual parte do corpo partem os ganchos que são utilizados para fixar a 

tênia no seu hospedeiro? 

______________________________________________________________

___ 

03- Indique a parte da tênia conhecida como escólex:  

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 04 - Nematódeos (Lombriga) 

 

01- Qual o formato do corpo de uma lombriga? 

______________________________________________________________

__ 

02- Onde fica a boca da lombriga? 

______________________________________________________________

___ 

03- Onde fica o ânus da lombriga? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 05 - Moluscos (Polvo) 

 

01- Cite o nome de um órgão que fica situado na cabeça do polvo: 

______________________________________________________________

___ 

02- Onde ficam os tentáculos do polvo? 

______________________________________________________________

___ 

03- Por onde é ingerido a comida que serve de alimento para o polvo? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 06 - Anelídeos (Minhoca) 

 

01- O clitelo da minhoca fica mais perto da boca ou do ânus? 

______________________________________________________________

___ 

02- Quais estruturas se repetem por todo o corpo da minhoca? 

______________________________________________________________

___ 

03- Onde ficam situadas às cerdas no corpo da minhoca? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 07 - Artrópodes (Formiga) 

 

01- Quantas antenas possui a formiga? 



92 
 

______________________________________________________________

___ 

02- Em quantas partes é dividido o corpo da formiga? 

______________________________________________________________

___ 

03- A formiga possui quantos pares de patas? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 08 - Artrópodes (Borboleta) 

 

01- Quantos pares de asas possui a borboleta? 

______________________________________________________________

___ 

02- Quantas antenas a borboleta possui? 

______________________________________________________________

___ 

03- Quantos pares de patas a borboleta possui? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 09 - Artrópodes (Aranha) 

 

01- Onde ficam as quelíceras da aranha? 

______________________________________________________________

___ 

02- Em quantas partes o corpo da aranha é dividido? 

______________________________________________________________

___ 

03- Quantos pares de patas a aranha possui? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 10 - Artrópodes (Escorpião) 

 

01- Quantas patas o escorpião possui? 

______________________________________________________________

___ 

02- Onde fica o ferrão do escorpião? 

______________________________________________________________

___ 

03- Indique a localização das garras do escorpião:  

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 11 - Artrópodes (Caranguejo) 

 

01- De qual parte do corpo do caranguejo saem as patas? 
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______________________________________________________________

__ 

02- Onde ficam as garras do caranguejo?  

______________________________________________________________

___ 

03- Quantas patas o caranguejo possui? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 12 - Artrópodes (Camarão) 

 

01- Quantas antenas o camarão possui? 

______________________________________________________________

__ 

02- Em quantas partes é dividida o corpo do camarão? 

______________________________________________________________

__ 

03- Em qual parte do camarão fica o olho? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 13 - Equinodermos (Bolacha-de-praia) 

 

01- Indique a estrutura por onde entra o alimento da bolacha-de-praia: 

______________________________________________________________

___ 

02- Onde ficam os espinhos da bolacha-de-praia? 

______________________________________________________________

___ 

03- Qual o formato do corpo da bolacha-de-praia? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 14 - Equinodermos (Estrela-do-mar) 

 

01- Quantos braços a estrela-do-mar possui? 

______________________________________________________________

___ 

02- Indique onde fica o disco oral da estrela-do-mar? 

______________________________________________________________

___ 

03- Indique onde ficam os espinhos da estrela-do-mar? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 15 - Cordados (Tubarão) 

 

01- Indique onde fica a boca do tubarão: 
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______________________________________________________________

___ 

02- Indique a barbatana caudal do tubarão:  

______________________________________________________________

___ 

03- Indique a barbatana peitoral do tubarão? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 16 - Cordados (Peixe) 

 

01- Indique onde fica o opérculo do peixe: 

______________________________________________________________

___ 

02- Indique a nadadeira caudal do peixe: 

______________________________________________________________

___ 

03- Indique a nadadeira peitoral do peixe: 

______________________________________________________________

__ 

 

FIGURA 17 - Cordados (Perereca) 

 

01- Quantas patas possui a perereca? 

______________________________________________________________

___ 

02- Em qual parte do corpo ficam os olhos da perereca? 

______________________________________________________________

___ 

03- Indique a localização do abdômen da perereca: 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 18 - Cordados (Tartaruga) 

 

01- Quantas nadadeiras a tartaruga possui? 

______________________________________________________________

___ 

02- Indique o casco da tartaruga: 

______________________________________________________________

___ 

03- Onde fica localizado  o olho da tartaruga? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 19 - Cordados (Ave) 

 

01- Quantas patas a ave possui? 
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______________________________________________________________

___ 

02- Indique a região do papo da ave: 

______________________________________________________________

___ 

03- Onde fica o bico da ave? 

______________________________________________________________

___ 

 

FIGURA 20- Cordados (Morcego) 

 

01- Quantas asas o morcego possui? 

______________________________________________________________

___ 

02- Onde ficam os pelos do morcego? 

______________________________________________________________

___ 

03- Indique a localização da cauda do morcego: 

______________________________________________________________

___ 
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APÊNDICE H - Questionário de validação do Qr code. 

 

QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DO QR CODE 

 

01- Com relação ao direcionamento do símbolo para a página do vídeo, você considera: 

a) Não funcionou; 

b) Razoável, alguma demora e travamento; 

c) Boa, pouca demora e sem travamento; 

d) Ótima, rápido e sem travamento.  

 

02- Com relação a apresentação datilografia do tema, você considera: 

a) rápido, pouco compreensível; 

b) Razoavelmente compreensível; 

c) Boa, totalmente compreensível; 

 

03- Com relação ao conteúdo abordado nos vídeos:  

a) Informações de difícil compreensão, texto complexo; 

b) Informações de razoável compreensão; 

c) Informações de fácil compreensão, textos bem traduzidos. 

 

04- Em qual dos vídeos você melhor conseguiu compreender o assunto abordado? 

Indique o tema:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 

 

05- Em qual dos vídeos você menos conseguiu entender o assunto abordado? Indique o 

tema: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__ 
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APÊNDICE I - Questionário de validação da audiodescrição. 

 

QUESTIONÁRIO PARA VALIDAÇÃO DA AUDIODESCRIÇÃO 

 

01- Dê uma nota para a qualidade do som, de 5 a 10, considerando 5 para o som muito 

ruim e 10 para o som em excelente qualidade: 

 

02- Com relação a velocidade da fala indique se é: 

a) Ruim, muito rápido; 

b) Razoável, pouco compreensível; 

c) Razoável, porém compreensível; 

d) Boa, com algumas falhas; 

e) Excelente qualidade.  

 

03- Com relação a dicção do áudio, classifique: 

a) Ruim, muito rápido; 

b) Razoável, pouco compreensível; 

c) Razoável, porém compreensível; 

d) Boa, com algumas falhas; 

e) Excelente qualidade.  

 

04- Com relação ao conteúdo: 

a) Não consigo compreender; 

b) Razoavelmente compreensível; 

c) Compreensível.  

 

05- Você consegue formar uma imagem das páginas do livro descritas pela 

audiodescrição? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____ 
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ANEXO 
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ANEXO A - Parecer do comitê de ética sobre a aplicação do projeto. 

 

  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 

Título da Pesquisa: Uso de tecnologia assistiva em coleções zoológicas para aprendizado 
prático no ensino de zoologia 

Pesquisador: NATANAEL CHARLES DA SILVA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 99000818.3.0000.0018 

Instituição Proponente: 

Patrocinador Principal: Universidade Federal do Pará 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 3.052.446 
 

Apresentação do Projeto: 

O presente trabalho parte do questionamento sobre quais aspectos o uso de tecnologias 

assistiva aplicadas a coleções zoológicas podem facilitar o acesso de pessoas com 

deficiência visual e auditiva no processo de aprendizagem de zoologia. Possibilitando com 

isso, a disponibilidade de metodologias que sejam favoráveis não só para a aprendizagem da 

zoologia através de coleções zoológicas por pessoas ditas normais, mas principalmente por 

pessoas com deficiência, garantindo assim o conhecimento disponível para todos. Com isso 

objetiva-se disponibilizar as informações científicas básicas sobre um animal que compõe 

uma coleção zoológica através de um livro com tecnologias assistiva para deficientes visuais 

e auditivos utilizando metodologias adequadas como braille, Qr Code, áudio descrição e 

impressão em relevo. Dessa forma, este projeto justifica-se na medida em que objetiva 

garantir o suporte mínimo aos alunos com deficiência visual e auditiva a terem acesso a tais 

informações que são de grande relevância para o estudo e aprendizagem de zoologia. As 

Coleções Zoológicas do IFPA Campus Abaetetuba e Tucuruí já disponibilizam de um acervo 

de animais em andamento. Para torná-lo acessível, será produzido um livro onde os textos 

serão impressos em braille, as imagens em relevo e cada página será marcada com a técnica 

de Qrcode. No final do livro será disponibilizado um Cd com áudio descrição do conteúdo 

completo do mesmo. Com isso, deficientes visuais e auditivos terão acesso ao conteúdo da 

coleção zoológica e poderão desfrutar do seu conhecimento oferecido de forma equivalente 

aos demais discentes da turma. 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: Promover a acessibilidade da informação de amostras zoológicas para 

deficientes visuais e auditivos. 

Objetivo Secundário: Disponibilizar informações científicas imprescindíveis sobre animais que 

compõem as coleções zoológicas do IFPA Campus Abaetetuba e Tucuruí através de um livro 

que contemple tecnologias assistiva para deficientes visuais e auditivos. Promover 

metodologias adequadas como braille, Qr Code, áudio descrição e impressão em relevo para 

o ensino-aprendizagem de zoologia por meio do uso de coleções zoológicas de forma que 

fique acessível para todos os discentes 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os riscos são de constrangimento e quebra de sigilo pelos pesquisadores. 

Benefícios: Com o produto resultante do desenvolvimento do projeto é possível realizar a 

inclusão de alunos com deficiência visual e auditiva em aulas realizadas na coleção zoológica. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

O protocolo encaminhado dispõe de metodologia e critérios definidos conforme resolução 466/12 

do CNS/MS. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos apresentados contemplam os sugeridos pelo sistema CEP/CONEP. 

Recomendações: 

O pesquisador deve incluir no TCLE o endereço e contatos deste CEP/ICS/UFPA. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Diante do exposto somos pela aprovação do protocolo. Este é 

nosso parecer, SMJ. Devendo o pesquisador atender as 

recomendações constantes neste parecer. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 
 

 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 20/09/2018  Aceito 

do Projeto ROJETO_1199226.pdf 11:09:18  

TCLE / Termos de termo.pdf 20/09/2018 NATANAEL Aceito 
Assentimento /  11:08:55 CHARLES DA SILVA  

Justificativa de     
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Ausência termo.pdf 20/09/2018 NATANAEL Aceito 
  11:08:55 CHARLES DA SILVA  

TCLE / Termos de Scan0003.pdf 10/09/2018 NATANAEL Aceito 
Assentimento /  09:28:16 CHARLES DA SILVA  

Justificativa de     

Ausência     

Outros termodeencaminhamento.pdf 23/08/2018 NATANAEL Aceito 
  15:19:15 CHARLES DA SILVA  

Outros isencao.pdf 23/08/2018 NATANAEL Aceito 
  15:18:04 CHARLES DA SILVA  

Outros CartadeAceite.pdf 23/08/2018 NATANAEL Aceito 
  15:15:35 CHARLES DA SILVA  

Declaração de termodecompromisso.pdf 23/08/2018 NATANAEL Aceito 
Pesquisadores  15:15:00 CHARLES DA SILVA  

Projeto Detalhado / projeto.pdf 14/08/2018 NATANAEL Aceito 
Brochura  16:39:37 CHARLES DA SILVA  

Investigador     

Folha de Rosto Scan0001.pdf 14/08/2018 NATANAEL Aceito 
  16:36:29 CHARLES DA SILVA  

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

BELÉM, 03 de Dezembro 
de 2018 

 
 

Assinado por: 

Wallace Raimundo 

Araujo dos Santos 

(Coordenador(a)) 

 


