
A BIOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS
Lídio Maia de Oliveira1, Alessandro César Jacinto da Silva2, Nicholas Novack3, Ana Patrícia de Vasconcelos Santos3,

Ana Paula Cruz Pereira4, Fabiana Felix de Oliveira1 e Etelvino Pablo Rojas Albuquerque1.

________________
1. Pós-graduando (Especialização) em Morfofisiologia Animal Aplicada à Educação, Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP 52171-900. E-mail: 
lidiomaia@hotmail.com
2. Professor Adjunto, Orientador, Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco.E-mail: 
jacinto@dmfa.ufrpe.br
3. Discente de Medicina Veterinária, Bolsista de Extensão, Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco.
4. Discente de Licenciatura em Ciências Agrícolas, Bolsista de Extensão, Departamento de Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

Introdução

No Brasil não há um déficit tão grande na produção 
do conhecimento quanto o que há em sua 
democratização, e assim, um dos maiores desafios na 
atualidade é o de direcionar esforços para, mais do que 
difundir o conhecimento, desenvolver o País uma 
cultura científica, na qual os resultados das pesquisas 
científicas e tecnológicas passem a “fazer parte” da 
vida da comunidade, a subsidiar a solução de questões 
da rotina diária dos cidadãos. (RIBEIRO, 2004). De 
modo mais específico, a deficiência visual é uma 
realidade limitante para muitos cidadãos em todo o 
mundo, e embora, a Constituição Brasileira garanta o 
aprendizado e todos os direitos do cidadão comum aos 
portadores de necessidades especiais, desde 2001 
(diretrizes propostas pela Convenção Interamericana, 
visando eliminar todas as formas de discriminação 
contra pessoas portadoras de deficiências - Decreto 
Legislativo número 198), a realidade ainda está distante 
da teoria. Os portadores de deficiência visual dispõem 
de poucas escolas especializadas, escassos recursos 
didáticos e número reduzido de professores 
especializados nas escolas comuns e/ou integradoras, 
restringindo o acesso desses cidadãos a um ensino de 
qualidade, à informação, ao desenvolvimento científico 
e tecnológico, ao trabalho, levando inevitavelmente, 
como numa reação em cascata, à sua exclusão social 
(RIBEIRO, 2004). No plano educacional, a inclusão 
sugere que as escolas comuns e especiais sejam 
reestruturadas para atender a todo tipo de diversidade: 
pessoas com deficiências físicas, mentais, sensoriais ou 
múltiplas e com qualquer grau de severidade dessas 
deficiências, pessoas sem deficiências e pessoas com 
outras características atípicas. Tanto a integração 
quanto a inclusão constituem formas de inserção social, 
mas enquanto a primeira trata as deficiências e a 
exclusão como problema pessoal dos sujeitos e visa à 
manutenção das estruturas institucionais, a segunda 
considera as necessidades educacionais dos sujeitos e 
os aspectos humanos e sociais que envolvem as 
instituições, buscando transformá-las. A partir da 
integração, podem ser buscadas as bases para maior 
interação entre alunos com deficiências, alunos sem 
deficiências e professores de escolas comuns. O 

processo de inclusão exige medidas mais afirmativas para 
adequar a escola a todos os alunos, inclusive aqueles que 
apresentam necessidades especiais. Pode-se entender, 
portanto, que o termo integração diz respeito, inicialmente, 
ao compartilhamento do mesmo espaço: à sala comum da 
escola comum ao chegar à escola. Já o significado do termo 
inclusão relaciona-se ao princípio lógico de pertencimento, 
fazer parte de constituir. Integrar não significa 
necessariamente reconhecer esta diversidade. Para acolher 
a diversidade é preciso que a todos os alunos seja permitido 
acesso a uma escola comum, onde possam se desenvolver 
(Sassaki, 1998). No que tange ao ensino superior, o quadro 
é um pouco mais delicado, pois apesar de o processo 
seletivo “democrático” do vestibular possibilitar o ingresso 
dos portadores de necessidades especiais de aprendizado 
em faculdades e/ou universidades, é desestimulante o fato 
de, ao chegarem a uma universidade, não encontrarem 
estrutura adequada à sua formação na área escolhida, como 
bibliografia em braille, material didático próprio para suas 
aulas práticas, oficinas e/ou laboratórios próprios ou 
inclusivos e professores especializados. Na área de 
biológicas, a ausência de material didático especializado 
torna ainda mais limitante o aprendizado. O estudo 
morfológico (humano e animal), a exemplo disto, engloba 
conteúdos de Anatomia (visão macroscópica dos órgãos e 
estruturas), Embriologia (da fertilização ao 
desenvolvimento embrionário e fetal), Citologia e 
Histologia (a intimidade microscopia do corpo), cujo 
estudo, essencialmente prático, exige recursos como 
microscópios de luz e estereoscópicos, lâminas 
histológicas, micrografias eletrônicas, peças anatômicas, 
embriões e fetos em diferentes estádios de 
desenvolvimento, todos estes, recursos visuais, que 
dificultam aos portadores de deficiência visual parcial ou 
total a sua utilização. E os fixados em formaldeído exigem 
o tato. Nesta perspectiva, a elaboração e o desenvolvimento 
de projetos (nas mais variadas áreas do conhecimento 
científico) voltados à inclusão sócio-educacional, poderão 
ajudará a corrigir as questões supracitadas. Nesta 
perspectiva, realizou-se o presente trabalho objetivando 
formar uma Coleção de Modelos Didáticos para integrá-la 
ao Museu de Anatomia Comparada da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco – MAC/UFRPE e com isso,
poder auxiliar o processo de inclusão sócio-educacional 



dos portadores de deficiência visual, pela promoção de 
visitas, aulas e palestras temáticas envolvendo a 
coleção.

Material e métodos

Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre a temática Educação para Portadores de 
Necessidades Especiais para que a equipe se 
apropriasse dos conceitos e discussões existentes, bem 
como, subsidiasse a elaboração dos textos e demais 
trabalhos. O sistema urinário e o tema “litíase foram
escolhidos para dar início ao projeto, para tanto, 
buscou-se material bibliográfico, figuras e materiais 
para constituir as peças a serem apresentadas durante a 
explanação da temática. As peças foram construídas de 
acordo com uma sequência lógica de apresentação. Os 
materiais utilizados foram: argila, barbante, folha de 
alumínio de 2,0 mm, boleadores, placa de poliestireno,
folha de cortiça, madeira, pregos, cola branca, massa 
acrílica, tintas e pincéis. Técnicas de artesanato, como 
latonagem, modelagem e pintura foram utilizadas.
Também foram confeccionadas pranchas em alto 
relevo: inicialmente foram elaborados os desenhos para
ilustrar a temática escolhida; em seguida os desenhos
foram reproduzidos em papel comum branco (tipo 
ofício) e repassados para placas de cortiça, em seguida 
recortadas e montadas (afixadas com cola) em outra 
superfície (papel quarenta quilos) para compor as 
imagens em relevo sobre as pranchas (proporciona 
reconhecimento durante o toque). Também foram 
realizados desenhos reproduzindo a histologia e a 
citologia da temática com a mesma técnica. Todos os 
esquemas elaborados foram pintados com cores 
vibrantes diferentes para, não só, dar beleza e estética, 
mas também possibilitar a visualização daqueles com 
baixa visão e ainda facilitar a memorização e a sua 
utilização nas aulas, trabalhos, eventos dos demais 
alunos. Paralelamente à criação dos modelos, foram 
criados textos explicativos em Braille.

Resultados e discussão

De acordo com o levantamento bibliográfico há uma 
serie de trabalhos sendo realizados com o intuito de 
minimizar o déficit educacional aos portadores de 
deficiência visual, contudo, dada a proporcionalidade, 
acreditamos que os efeitos positivos ainda não serão 
vistos de pronto, muito há de ser feito (sensibilização, 
verbas, formação de pessoal, dentre outro). Todavia os 
trabalhos forneceram o embasamento teórico 
necessário a equipe. Analisando-se sistema e a temática 
(litíase) escolhida, percebemos que possibilitam a 
inserção de diversos conhecimentos (anatomia, 
biofísica e bioquímica, fisiologia, patologia, dentre 
outros) e possivelmente, integrará os alunos, pois 
sempre há entre eles alguém que tenha desenvolvido 
algo do tipo ou que conheça quem a tenha, em fim,
possibilita a interdisciplinaridade e a contextualização 
do tema. Foram elaboradas 20 peças de excelente 

qualidade técnica e artística, que auxiliarão tanto aos 
deficientes visuais quanto aos vinculados as disciplinas da 
área de anatomia. Os dados apresentados aqui são parciais 
e representam apenas o desenvolvimento dos materiais para 
um único sistema, pois os dados sobre sua aplicabilidade 
aos deficientes visuais ainda serão obtidos mediante a 
realização das aulas previstas no cronograma do projeto.
Esperamos com este trabalho, sensibilizar outros grupos e 
assim construir a inclusão sócio-educacional.
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