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RESUMO 

 
O objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre o modelo mental, imagem e 
áudio-descrição (AD) como recurso didático-pedagógico na compreensão do 
conceito de célula com alunos com deficiência visual. No Ensino da Biologia, o 
conceito de célula tem apresentado dificuldades em sua abordagem em sala de 
aula, devido ao seu caráter abstrato e se consideramos o aluno cego, necessitamos 
de novas intervenções didáticas. Selecionamos e discutimos antes de tudo, as 
informações (imagens, legenda e conceituação) sobre células encontradas no livro 
didático utilizado atualmente, apresentamos um panorama da imagem traduzida por 
áudio-descrição e por fim, construímos um roteiro da áudio-descrição das imagens 
estáticas traduzidas em palavras. Com base na relação entre modelo mental, 
imagem e áudio-descrição, essa proposta pode ser aplicada como alunos com 
deficiência visual, que na prática possa complementar o entendimento das imagens 
através dos textos áudio-descritos, tornando assim as informações mais facilmente 
assimiladas. Esperamos então que, após a execução da áudio-descrição das 
imagens para os alunos cegos, estes sejam capazes de organizar seus modelos 
mentais e assim compreender o conceito de célula e aproximá-lo da realidade 
científica. 
 
Palavras-chave: Conceito de Célula. Ciências Biológicas. Deficiência Visual. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The objective of the research was to analyze the relationship between the mental 
model, image and audio-description (AD) as a didactic-pedagogical resource in 
understanding the concept of the cell with students with visual impairment. In the 
teaching of Biology, the cell concept has presented difficulties in its approach in the 
classroom, due to its abstract character and if we consider the blind student, we need 
new didactic interventions. We select and discuss, first and foremost, the information 
(images, legend and conceptualization) about cells found in the textbook currently 
used, present a panorama of the image translated by audio description and, finally, 
construct a script of the audio description of the translated static images in words. 
Based on the relationship between mental model, image and audio-description, this 
proposal can be applied as students with visual impairment, which in practice can 
complement the understanding of the images through the audio-described texts, thus 
making the information more easily assimilated. We then hope that, after performing 
the audio description of the images for blind students, they will be able to organize 
their mental models and thus understand the concept of the cell and bring it closer to 
the scientific reality. 
 
Keywords: Cell Concept. Biological Sciences. Visual impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Ensino de Biologia Celular os conteúdos abordados em sala de aula são 

abstratos, necessitando de significativa mobilização cognitiva dos alunos para 

compreendê-los e se considerarmos os alunos cegos ou com baixa visão essa 

condição é extremante preocupante (NEVES, 2015). Cabe então, ao professor 

desenvolver mecanismos eficazes que possibilitem o acesso da pessoa com 

deficiência à educação, colaborando assim com o processo inclusivista (PAULINO et 

al., 2011). 

 No Art. 2o  da Lei nº 3.298, cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público 

assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 

inclusive dos direitos à educação (BRASIL, 1989). O Plano Nacional da Educação 

estabelece o direito das pessoas com ‘’necessidades especiais’’ receberem 

educação preferencialmente na rede regular de ensino e a integração dessas 

pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto, de duas questões - o 

direito à educação, comum a todas as demais pessoas e o direito de receber essa 

educação sempre que possível junto com os demais nas escolas "regulares". 

 De acordo com o art. 5º do capítulo 1 da constituição todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à liberdade, 

igualdade, segurança e a propriedade. No art. 205 do capítulo 3 discorre que a 

educação é direito de todos e dever do estado e da família visando o 

desenvolvimento da pessoa como um cidadão ativo na sociedade. Já no art. 206, 

onde enfatiza a igualdade de condições que possam manter o aluno na escola. 

(BRASIL, 1988). 

De acordo com o documento de Convenção das Nações Unidas (ONU) sobre 

os direitos das pessoas com deficiência foi ratificada pelo Congresso Nacional com 

status constitucional por meio do decreto legislativo nº. 186/2008, estebelecendo 

deficiência como pertencente à sociedade, uma vez que devemos respeitar as 

diferenças e aceitar as pessoas com deficiência como parte da diversidade humana 

e da humanidade, através de fatores como: participação efetiva, inclusão na 

sociedade, autonomia, acessibilidade e igualdade de oportunidades. E, como 

presente no Artigo 2 deste documento, o termo comunicação abrange línguas, a 

visualização de textos, o Braille, os caracteres ampliados, meios e formatos 
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aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e 

comunicação acessíveis (BRASIL, 2008). 

Tendo por base a pesquisa de Silva e Landim (2014), sobre as Tendências de 

pesquisa em Ensino de Ciências a utilização de recursos didático-pedagógicos 

diversificados é o principal assunto contemplado nos trabalhos analisados, 

demonstrando a importância dada pelos pesquisadores à necessidade de se buscar 

as vias de acesso que o aluno cego tem com o ambiente. 

Considerando a pesquisa de Silva (2015), a audiodescrição (AD) foi elencada 

como um recurso de tecnologia assistiva, facilitadora da aprendizagem da pessoa 

com deficiência visual, tornando uma ponte entre as tecnologias, metodologias e 

outras práticas pedagógicas aplicadas em sala. E, ao observar a escassez de 

ferramentas de ensino, somado a não exploração correta das imagens dos livros 

didáticos que resultam numa grande abstração em aprender por parte dos 

educandos cegos, houve a necessidade de utilizar a AD como o norte contribuinte 

na aprendizagem dos educandos cegos no Ensino de Ciências. 

Nesse viés, Ribeiro (2011), aponta que a imagem é mediada pela linguagem, 

numa relação intersemiótica entre o discurso imagético e palavras. Assim, a AD não 

é apenas uma simples descrição de imagens, ela obedece a princípios e regras 

numa estrutura que permite ao usuário complementar, ampliar e processar 

informações visuais. 

Dessa forma, busca-se nesse estudo a compreensão sobre: qual a 

contribuição da relação entre modelo mental, imagem e AD para a compreensão do 

conceito de célula com alunos com deficiência visual? Para isso, buscamos como 

objetivo analisar a relação entre o modelo mental, imagem e AD como recurso 

didático-pedagógico na compreensão do conceito de célula com alunos com 

deficiência visual. 

São objetivos específicos desta pesquisa: Caracterizar os elementos da 

relação imagem, áudio-descrição e modelo mental na compreensão do conceito de 

célula para alunos com deficiência visual; Propor uma trajetória metodológica 

utilizando imagem, áudio-descrição e modelo mental para abordagem de conceitos 

com alunos com deficiência visual. 

Assim, consideramos que, o aluno traz consigo conhecimentos prévios que 

podem levar a construção de modelos mentais e posteriormente, através de uma 
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descrição da imagem é possível que o aluno cego possa ilustrar o conceito, 

reescrevendo-o mais próximo da perspectiva científica.  
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

2.1 O conceito de célula e sua abordagem em sala de aula 

 

Tudo o que é vivo é constituído de célula: unidades pequenas que são 

limitadas por membranas preenchidas com uma solução aquosa concentrada de 

compostos e dotadas de uma capacidade de criar cópias de si, pelo seu crescimento 

e sua divisão. Em nível molecular, o agregado de átomos formam moléculas e o 

conjunto dessas moléculas formam as células (ALBERTS et al., 2011). Pequenas 

estruturas denominadas células constituem os organismos existentes, essas 

estruturas representam a menor unidade de vida, sendo bastante diversas e 

complexas e nelas estão contidas as características morfológicas e fisiológicas dos 

organismos vivos (ZAHA; FERREIRA; PASSAGLIA, 2014). 

Considerando o conceito de célula em sua abordagem em livros didáticos de 

biologia, Alarcon et al. (2016), nos acrescenta que o conteúdo teórico referente aos 

conhecimentos conceituais e didáticos sobre a célula evoluíram gradativamente 

desde o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), porém com relação as imagens 

analisadas, em especial as ilustrações, desenho esquemático e fotografias, 

informação das funções, conotação do texto e conteúdo cientificamente correto, 

esperava-se imagens mais reflexivas que facilitem na aprendizagem do conteúdo 

pelo aluno; Ainda aponta que os livros necessita de reformulações e que cabe ao 

professor procurar adaptá-los para o melhor uso no dia a dia escolar. 

Verificando alguns pontos através da pesquisa de Neves (2015), a respeito de 

análise de conteúdo e pesquisa empírica sobre a célula, notavelmente alarmante a 

falta de contemplação tanto de elementos conceituais quanto de questões subjetivas 

em relação a como abordar o conceito. Silva et al. (2014) ainda  discorrem que 

essas dificuldades sobre a abordagem do conteúdo de Biologia Celular está na falta 

de recursos didáticos adaptados e formação específica de professores.  

Nesse sentido, considerando os alunos com deficiência visual, Paulino et al. 

(2011), manifestam que a utilização de recursos relacionados as células e suas 

estruturas se mostram bastante eficazes no processo de ensino aprendizagem. 

Pires e Jorge (2014) apontam que a construção de métodos pedagógicos no ensino 

de biologia para alunos com deficiência visual representam uma estratégia de 

aprendizagem viável. 
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Nesse contexto, os conteúdos trabalhados na escola em todas as áreas de 

conhecimento dão ênfase aos elementos visuais presentes em um universo de 

símbolos, gráficos, imagens, letras e números. Não podemos ignorar tais elementos 

no cotidiano escolar. Do mesmo modo que não podemos ignorar, negligenciar ou 

confundir as necessidades decorrentes de limitações visuais com concessões ou 

necessidades fictícias, vez que isso pode prejudicar na aprendizagem dos 

conteúdos escolares para os alunos com deficiência visual (FREITAS; ARAÚJO, 

2010). 

 

2.2 Deficiência visual, imagem e modelo mental 

 

 Segundo o Art. 4o  da Lei nº 3.298, relacionado à deficiência visual se 

enquadram as pessoas com cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho e com a melhor correção óptica, já a baixa visão significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho e também, com melhor correção 

óptica, classifica-se como cegueira (BRASIL, 1989). 

A visão humana contempla o mundo das imagens sendo dividido em dois 

domínios: a imagem como representações visuais que compreendem os desenhos, 

pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, televisivas e infográficas. 

O segundo domínio é o imaterial que expressa às visões, fantasias, imaginações, 

esquemas, modelos e/ou em geral como representações mentais (LIMA; 

CARVALHO, 2012). 

Nesse sentido, a imagem compreende dois polos de sentidos contrários, em 

que um descreve a imagem direta perceptível (visível) ou existente e o outro contém 

a imagem mental simples (ideias ou modelo mental), que quando não havendo 

disponibilidade dos estímulos visuais, reproduz-se da imaginação. Em síntese, 

temos a imagem como representação visual e imaginação mental (SANTAELLA; 

NOTH, 2008).  

Compreendemos então que, embora a imagem nem sempre seja definida 

como algo visível, ela possui traços oriundos e trazidos do visual e depende da 

produção de um sujeito (imaginário ou concreto) para ser compreendida. A imagem 

então passa por alguém que a produz ou reconhece (JOLY, 2005). 

A imagem e seu contexto verbal possui uma relação íntima e repleta de 

variações, sendo a Imagem algo que pode ilustrar um texto verbal da mesma forma 
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que o texto através de um comentário pode esclarecer uma imagem, porém em 

ambas os sentidos, a imagem parece não é suficiente e esclarecedora por si só 

podendo assim ser totalmente compreendida quando acompanhada de seu texto 

(SANTAELLA; NOTH, 2008). 

Ainda segundo Santaella e Noth (2008) podemos discutir e entender melhor 

as diversas relações existentes no complexo imagem-texto partindo do pressuposto 

de que talvez a imagem seja um fenômeno redundante e funcione como uma 

duplicata de informações contidas em um texto ou que o texto possa trazer 

significados novos à imagem, complementando-a.  

Podemos considerar outras definições nessa relação respeitando o fato de 

que a imagem pode ser um complemento do texto, havendo aí uma redundância, ser 

superior ao texto, o dominando, uma vez que possui mais informações que o próprio 

e/ou compreender este complexo imagem-texto como fontes que possuem a mesma 

importância, estando à imagem integrada no texto. Nesse viés a relação entre 

ambos se encontra entre redundância e informatividade (SANTAELLA; NOTH, 

2008).  

Sá, Campos e Silva (2007, p.16) ainda contribui que cada ser humano é 

capaz de desenvolver caminhos particulares de codificação que formam as imagens 

mentais. A compreensão, interpretação e assimilação das informações são tidas 

como habilidades que podem ser ampliadas dependendo da pluralidade das 

experiências, a variedade e qualidade do material, a clareza, a simplicidade a 

maneira de como é estimulado e desenvolvido o comportamento exploratório. 

Ao se trabalhar com a interpretação de imagens tanto para alunos com 

deficiência visual, quanto para os alunos ditos “normais”, é possível notar as 

dificuldades em trabalhar com os conteúdos referentes à Biologia Celular devido aos 

tipos de recursos e estratégias utilizados na escola,  que somado a falta de 

treinamento no atendimento aos estudantes com a deficiência acaba por agravar o 

problema no ensino aprendizagem (MARIZ, 2014). 

 

2.3 Áudio-descrição: considerações ao processo de ensino-aprendizagem  

 

 Nos anos 70 nos Estados Unidos, surgem as primeiras ideias desenvolvidas 

sobre a AD na pesquisa de Gregory Frazier e posteriormente, explorada no trabalho 

de Margaret e Cody Pfabstiehl. Sendo esses últimos os responsáveis pela AD de 



15 
 

uma peça teatral chamada de Major Barbara, que além de descreverem as primeiras 

áudio-descrições em fita cassetes utilizadas nas visitas em locais como museus, 

parques e monumentos nos EUA, auxiliaram na exploração dessa técnica para a 

televisão (FRANCO; SILVA, 2010). 

 A AD passou dos EUA para diversos países como Espanha, Reino Unido, 

França, Japão e adentrou tardiamente no Brasil em 2003, ou seja, três décadas 

depois, sendo desfrutada no Festival Internacional de Filmes sobre deficiência, logo 

depois houve o lançamento do primeiro filme áudio-descrito do país, intitulado 

Irmãos de Fé e em seguida o filme Ensaio sobre cegueira em 2008. Além disso, a 

AD foi utilizada pelo grupo de Tradução, Mídia e Áudio-descrição (TRAMAD)1 que 

iniciou suas atividades com a AD em 2004, vem representando o Brasil em 

pesquisas sobre a AD nos encontros internacionais em países como Espanha, 

Dinamarca, Inglaterra e França respectivamente (FRANCO; SILVA, 2010). 

A AD é um recurso de acessibilidade comunicacional que transforma o visual 

em verbal e amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos os 

tipos de eventos, como acadêmicos, científicos, sociais ou religiosos, através da 

informação sonora, que possibilita também maior acesso à informação e cultura, 

contribuindo assim para a inclusão social e escolar (RIBEIRO, 2011). 

Franco e Silva (2010) discorrem que AD ocorre na transformação das 

imagens em palavras para que informações-chave transmitidas visualmente não 

passem despercebidas e possam também dar acesso a pessoas com deficiência 

visual ou com baixa visão. Vale ressaltar, que as pessoas sem deficiência tem 

notado que este recurso amplia a percepção e o entendimento, mostra e expõe os 

detalhes que muitas vezes passam despercebidos e pessoas que perderam a visão 

depois de adultos afirmam que a AD acaba por desenvolver o prazer quando as 

mesmas assistem a espetáculos audiovisuais (MOTTA, 2011). 

 Silva (2015) tece considerações importantes em seu trabalho sobre AD como 

um recurso facilitador para a aprendizagem da pessoa com deficiência visual, tendo 

este recurso como uma estratégia que retém melhorias no processo de ensino-

aprendizagem. Sendo então sua inserção importante na atuação do professor em 

sala de aula, consistindo na tradução daquilo que não se pode ver mais que pode 

                                            
1
 Grupo de pesquisa certificado pelo CNPq e pioneiro no Brasil. 
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ser dada a oportunidade de ouvir, interpretar e atribuir maiores significados, 

perpassando o visual para o oral. 

Ainda encontramos diversos recursos quase inutilizáveis para alunos com 

deficiência visual ou baixa visão em práticas pedagógicas, metodologias diversas, 

gestos, vídeos, filmes, experimentos, jogos, imagens e todos os demais elementos 

visuais trabalhados em sala de aula pelo simples fato de não serem acessíveis a 

estes sujeitos, mas que posteriormente, através do uso da AD é notado um 

suprimento com as lacunas nas quais dificultam a aprendizagem desses educandos. 

(SILVA, 2015). 

 Para se trabalhar com a AD é preciso num primeiro momento estudar a obra, 

compreender os elementos constituintes que a compõe e seguir uma lógica de 

apresentação das ideias postuladas, visto que as imagens obedecem a relações 

semânticas e constructos de coesão e coerência; partindo do ponto de vista do 

observador, indo do geral para o específico, da grande para a pequena figura, tendo 

em vista que quando se tem um panorama da imagem numa representação mental 

é que podemos ofertar o preenchimento dos detalhes (UNIÃO EM PROL DA ÁUDIO-

DESCRIÇÃO, 2010 apud RIBEIRO, 2011). 

Assim, ao se apresentar uma imagem teremos um contorno dos imagemas 

numa construção de sentido e só depois do preenchimento de cor e texturas, em 

que quanto mais afinada e organizada for à descrição, mais fácil será o 

entendimento da figura na mente (UNIÃO EM PROL DA ÁUDIO-DESCRIÇÃO, 2010 

apud  RIBEIRO, 2011). 

Porquanto, a AD é um recurso que acaba por auxiliar no entendimento das 

características de uma imagem e/ou objeto. Atualmente, a AD é usada em filmes, 

TV, documentários, museus e outras formas de mídia e lugares de acesso à cultura 

(MAIA, 2014).  
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3 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Analisar a relação entre o modelo mental, imagem e AD como recurso didático-

pedagógico na compreensão do conceito de célula com alunos com deficiência 

visual. 

 

Objetivos específicos: 

 

Caracterizar os elementos da relação imagem, áudio-descrição e modelo mental na 

compreensão do conceito de célula para alunos com deficiência visual;  

Propor uma trajetória metodológica utilizando imagem, áudio-descrição e modelo 

mental para abordagem de conceitos com alunos com deficiência visual. 
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Resumo 
 
O objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre o modelo mental, imagem e 
áudio-descrição (AD) como recurso didático-pedagógico na compreensão do 
conceito de célula com alunos com deficiência visual. No Ensino da Biologia, o 
conceito de célula tem apresentado dificuldades em sua abordagem em sala de 
aula, devido ao seu caráter abstrato e se consideramos o aluno cego, necessitamos 
de novas intervenções didáticas. Selecionamos e discutimos antes de tudo, as 
informações (imagens, legenda e conceituação) sobre células encontradas no livro 
didático utilizado atualmente, apresentamos um panorama da imagem traduzida por 
áudio-descrição e por fim, construímos um roteiro da áudio-descrição das imagens 
estáticas traduzidas em palavras. Com base na relação entre modelo mental, 
imagem e áudio-descrição, essa proposta pode ser aplicada como alunos com 
deficiência visual, que na prática possa complementar o entendimento das imagens 
através dos textos áudio-descritos, tornando assim as informações mais facilmente 
assimiladas. Esperamos então que, após a execução da áudio-descrição das 
imagens para os alunos cegos, estes sejam capazes de organizar seus modelos 
mentais e assim compreender o conceito de célula e aproximá-lo da realidade 
científica. 
 
Palavras-chave: Conceito de Célula; Ciências Biológicas; Deficiência Visual. 
 

Abstract 
 
The objective of the research was to analyze the relationship between the mental 
model, image and audio-description (AD) as a didactic-pedagogical resource in 
understanding the concept of the cell with students with visual impairment. In the 
teaching of Biology, the cell concept has presented difficulties in its approach in the 
classroom, due to its abstract character and if we consider the blind student, we need 
new didactic interventions. We select and discuss, first and foremost, the information 
(images, legend and conceptualization) about cells found in the textbook currently 
used, present a panorama of the image translated by audio description and, finally, 
construct a script of the audio description of the translated static images in words. 
Based on the relationship between mental model, image and audio-description, this 
proposal can be applied as students with visual impairment, which in practice can 
complement the understanding of the images through the audio-described texts, thus 
making the information more easily assimilated. We then hope that, after performing 
the audio description of the images for blind students, they will be able to organize 
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their mental models and thus understand the concept of the cell and bring it closer to 
the scientific reality. 
 
Keywords: Cell Concept; Biological Sciences; Visual impairment. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No Ensino de Biologia Celular os conteúdos abordados em sala de aula são 

abstratos, necessitando de significativa mobilização cognitiva dos alunos para 

compreendê-los e se considerarmos os alunos cegos ou com baixa visão essa 

condição é extremante preocupante (NEVES, 2015). Cabe então, ao professor 

desenvolver mecanismos eficazes que possibilitem o acesso da pessoa com 

deficiência à educação, colaborando assim com o processo inclusivista (PAULINO et 

al., 2011). 

 No Art. 2o  da Lei nº 3.298, cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público 

assegurar à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 

inclusive dos direitos à educação (BRASIL, 1989). O Plano Nacional da Educação 

estabelece o direito das pessoas com ‘’necessidades especiais’’ receberem 

educação preferencialmente na rede regular de ensino e a integração dessas 

pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto, de duas questões - o 

direito à educação, comum a todas as demais pessoas e o direito de receber essa 

educação sempre que possível junto com os demais nas escolas "regulares". 

 De acordo com o art. 5º do capítulo 1 da constituição todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo o direito à vida, à liberdade, 

igualdade, segurança e a propriedade. No art. 205 do capítulo 3 discorre que a 

educação é direito de todos e dever do estado e da família visando o 

desenvolvimento da pessoa como um cidadão ativo na sociedade. Já no art. 206, 

onde enfatiza a igualdade de condições que possam manter o aluno na escola. 

(BRASIL, 1988). 

De acordo com o documento de Convenção das Nações Unidas (ONU) sobre 

os direitos das pessoas com deficiência foi ratificada pelo Congresso Nacional com 

status constitucional por meio do decreto legislativo nº. 186/2008, estebelecendo 

deficiência como pertencente à sociedade, uma vez que devemos respeitar as 

diferenças e aceitar as pessoas com deficiência como parte da diversidade humana 
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e da humanidade, através de fatores como: participação efetiva, inclusão na 

sociedade, autonomia, acessibilidade e igualdade de oportunidades. E, como 

presente no Artigo 2 deste documento, o termo comunicação abrange línguas, a 

visualização de textos, o Braille, os caracteres ampliados, meios e formatos 

aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e 

comunicação acessíveis (BRASIL, 2008). 

Tendo por base a pesquisa de Silva e Landim (2014), sobre as Tendências de 

pesquisa em Ensino de Ciências a utilização de recursos didático-pedagógicos 

diversificados é o principal assunto contemplado nos trabalhos analisados, 

demonstrando a importância dada pelos pesquisadores à necessidade de se buscar 

as vias de acesso que o aluno cego tem com o ambiente. 

Considerando a pesquisa de Silva (2015), a audiodescrição (AD) foi elencada 

como um recurso de tecnologia assistiva, facilitadora da aprendizagem da pessoa 

com deficiência visual, tornando uma ponte entre as tecnologias, metodologias e 

outras práticas pedagógicas aplicadas em sala. E, ao observar a escassez de 

ferramentas de ensino, somado a não exploração correta das imagens dos livros 

didáticos que resultam numa grande abstração em aprender por parte dos 

educandos cegos, houve a necessidade de utilizar a AD como o norte contribuinte 

na aprendizagem dos educandos cegos no Ensino de Ciências. 

Nesse viés, Ribeiro (2011), aponta que a imagem é mediada pela linguagem, 

numa relação intersemiótica entre o discurso imagético e palavras. Assim, a AD não 

é apenas uma simples descrição de imagens, ela obedece a princípios e regras 

numa estrutura que permite ao usuário complementar, ampliar e processar 

informações visuais. 

Dessa forma, busca-se nesse estudo a compreensão sobre: qual a 

contribuição da relação entre modelo mental, imagem e AD para a compreensão do 

conceito de célula com alunos com deficiência visual? Para isso, buscamos como 

objetivo analisar a relação entre o modelo mental, imagem e AD como recurso 

didático-pedagógico na compreensão do conceito de célula com alunos com 

deficiência visual. 

São objetivos específicos desta pesquisa: Caracterizar os elementos da 

relação imagem, áudio-descrição e modelo mental na compreensão do conceito de 

célula para alunos com deficiência visual; Propor uma trajetória metodológica 
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utilizando imagem, áudio-descrição e modelo mental para abordagem de conceitos 

com alunos com deficiência visual. 

Assim, consideramos que, o aluno traz consigo conhecimentos prévios que 

podem levar a construção de modelos mentais e posteriormente, através de uma 

descrição da imagem é possível que o aluno cego possa ilustrar o conceito, 

reescrevendo-o mais próximo da perspectiva científica.  

 

O CONCEITO DE CÉLULA E SUA ABORDAGEM EM SALA DE AULA 

 

Tudo o que é vivo é constituído de célula: unidades pequenas que são 

limitadas por membranas preenchidas com uma solução aquosa concentrada de 

compostos e dotadas de uma capacidade de criar cópias de si, pelo seu crescimento 

e sua divisão. Em nível molecular, o agregado de átomos formam moléculas e o 

conjunto dessas moléculas formam as células (ALBERTS et al., 2011). Pequenas 

estruturas denominadas células constituem os organismos existentes, essas 

estruturas representam a menor unidade de vida, sendo bastante diversas e 

complexas e nelas estão contidas as características morfológicas e fisiológicas dos 

organismos vivos (ZAHA; FERREIRA; PASSAGLIA, 2014). 

Considerando o conceito de célula em sua abordagem em livros didáticos de 

biologia, Alarcon et al. (2016), nos acrescenta que o conteúdo teórico referente aos 

conhecimentos conceituais e didáticos sobre a célula evoluíram gradativamente 

desde o Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), porém com relação as imagens 

analisadas, em especial as ilustrações, desenho esquemático e fotografias, 

informação das funções, conotação do texto e conteúdo cientificamente correto, 

esperava-se imagens mais reflexivas que facilitem na aprendizagem do conteúdo 

pelo aluno; Ainda aponta que os livros necessita de reformulações e que cabe ao 

professor procurar adaptá-los para o melhor uso no dia a dia escolar. 

Verificando alguns pontos através da pesquisa de Neves (2015), a respeito de 

análise de conteúdo e pesquisa empírica sobre a célula, notavelmente alarmante a 

falta de contemplação tanto de elementos conceituais quanto de questões subjetivas 

em relação a como abordar o conceito. Silva et al. (2014) ainda  discorrem que 

essas dificuldades sobre a abordagem do conteúdo de Biologia Celular está na falta 

de recursos didáticos adaptados e formação específica de professores.  



22 
 

Nesse sentido, considerando os alunos com deficiência visual, Paulino et al. 

(2011), manifestam que a utilização de recursos relacionados as células e suas 

estruturas se mostram bastante eficazes no processo de ensino aprendizagem. 

Pires e Jorge (2014) apontam que a construção de métodos pedagógicos no ensino 

de biologia para alunos com deficiência visual representam uma estratégia de 

aprendizagem viável. 

Nesse contexto, os conteúdos trabalhados na escola em todas as áreas de 

conhecimento dão ênfase aos elementos visuais presentes em um universo de 

símbolos, gráficos, imagens, letras e números. Não podemos ignorar tais elementos 

no cotidiano escolar. Do mesmo modo que não podemos ignorar, negligenciar ou 

confundir as necessidades decorrentes de limitações visuais com concessões ou 

necessidades fictícias, vez que isso pode prejudicar na aprendizagem dos 

conteúdos escolares para os alunos com deficiência visual (FREITAS; ARAÚJO, 

2010). 

 

DEFICIÊNCIA VISUAL, IMAGEM E MODELO MENTAL 

 

 Segundo o Art. 4o  da Lei nº 3.298, relacionado à deficiência visual se 

enquadram as pessoas com cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho e com a melhor correção óptica, já a baixa visão significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,5 no melhor olho e também, com melhor correção 

óptica, classifica-se como cegueira (BRASIL, 1989). 

A visão humana contempla o mundo das imagens sendo dividido em dois 

domínios: a imagem como representações visuais que compreendem os desenhos, 

pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, televisivas e infográficas. 

O segundo domínio é o imaterial que expressa às visões, fantasias, imaginações, 

esquemas, modelos e/ou em geral como representações mentais (LIMA; 

CARVALHO, 2012). 

Nesse sentido, a imagem compreende dois polos de sentidos contrários, em 

que um descreve a imagem direta perceptível (visível) ou existente e o outro contém 

a imagem mental simples (ideias ou modelo mental), que quando não havendo 

disponibilidade dos estímulos visuais, reproduz-se da imaginação. Em síntese, 

temos a imagem como representação visual e imaginação mental (SANTAELLA; 

NOTH, 2008).  
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Compreendemos então que, embora a imagem nem sempre seja definida 

como algo visível, ela possui traços oriundos e trazidos do visual e depende da 

produção de um sujeito (imaginário ou concreto) para ser compreendida. A imagem 

então passa por alguém que a produz ou reconhece (JOLY, 2005). 

A imagem e seu contexto verbal possui uma relação íntima e repleta de 

variações, sendo a Imagem algo que pode ilustrar um texto verbal da mesma forma 

que o texto através de um comentário pode esclarecer uma imagem, porém em 

ambas os sentidos, a imagem parece não é suficiente e esclarecedora por si só 

podendo assim ser totalmente compreendida quando acompanhada de seu texto 

(SANTAELLA; NOTH, 2008). 

Ainda segundo Santaella e Noth (2008) podemos discutir e entender melhor 

as diversas relações existentes no complexo imagem-texto partindo do pressuposto 

de que talvez a imagem seja um fenômeno redundante e funcione como uma 

duplicata de informações contidas em um texto ou que o texto possa trazer 

significados novos à imagem, complementando-a.  

Podemos considerar outras definições nessa relação respeitando o fato de 

que a imagem pode ser um complemento do texto, havendo aí uma redundância, ser 

superior ao texto, o dominando, uma vez que possui mais informações que o próprio 

e/ou compreender este complexo imagem-texto como fontes que possuem a mesma 

importância, estando à imagem integrada no texto. Nesse viés a relação entre 

ambos se encontra entre redundância e informatividade (SANTAELLA; NOTH, 

2008).  

Sá, Campos e Silva (2007, p.16) ainda contribui que cada ser humano é 

capaz de desenvolver caminhos particulares de codificação que formam as imagens 

mentais. A compreensão, interpretação e assimilação das informações são tidas 

como habilidades que podem ser ampliadas dependendo da pluralidade das 

experiências, a variedade e qualidade do material, a clareza, a simplicidade a 

maneira de como é estimulado e desenvolvido o comportamento exploratório. 

Ao se trabalhar com a interpretação de imagens tanto para alunos com 

deficiência visual, quanto para os alunos ditos “normais”, é possível notar as 

dificuldades em trabalhar com os conteúdos referentes à Biologia Celular devido aos 

tipos de recursos e estratégias utilizados na escola,  que somado a falta de 

treinamento no atendimento aos estudantes com a deficiência acaba por agravar o 

problema no ensino aprendizagem (MARIZ, 2014). 
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ÁUDIO-DESCRIÇÃO: CONSIDERAÇÕES AO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM  

 

 Nos anos 70 nos Estados Unidos, surgem as primeiras ideias desenvolvidas 

sobre a AD na pesquisa de Gregory Frazier e posteriormente, explorada no trabalho 

de Margaret e Cody Pfabstiehl. Sendo esses últimos os responsáveis pela AD de 

uma peça teatral chamada de Major Barbara, que além de descreverem as primeiras 

áudio-descrições em fita cassetes utilizadas nas visitas em locais como museus, 

parques e monumentos nos EUA, auxiliaram na exploração dessa técnica para a 

televisão (FRANCO; SILVA, 2010). 

 A AD passou dos EUA para diversos países como Espanha, Reino Unido, 

França, Japão e adentrou tardiamente no Brasil em 2003, ou seja, três décadas 

depois, sendo desfrutada no Festival Internacional de Filmes sobre deficiência, logo 

depois houve o lançamento do primeiro filme áudio-descrito do país, intitulado 

Irmãos de Fé e em seguida o filme Ensaio sobre cegueira em 2008. Além disso, a 

AD foi utilizada pelo grupo de Tradução, Mídia e Áudio-descrição (TRAMAD)2 que 

iniciou suas atividades com a AD em 2004, vem representando o Brasil em 

pesquisas sobre a AD nos encontros internacionais em países como Espanha, 

Dinamarca, Inglaterra e França respectivamente (FRANCO; SILVA, 2010). 

A AD é um recurso de acessibilidade comunicacional que transforma o visual 

em verbal e amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos os 

tipos de eventos, como acadêmicos, científicos, sociais ou religiosos, através da 

informação sonora, que possibilita também maior acesso à informação e cultura, 

contribuindo assim para a inclusão social e escolar (RIBEIRO, 2011). 

Franco e Silva (2010) discorrem que AD ocorre na transformação das 

imagens em palavras para que informações-chave transmitidas visualmente não 

passem despercebidas e possam também dar acesso a pessoas com deficiência 

visual ou com baixa visão. Vale ressaltar, que as pessoas sem deficiência tem 

notado que este recurso amplia a percepção e o entendimento, mostra e expõe os 

detalhes que muitas vezes passam despercebidos e pessoas que perderam a visão 

                                            
2
 Grupo de pesquisa certificado pelo CNPq e pioneiro no Brasil. 
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depois de adultos afirmam que a AD acaba por desenvolver o prazer quando as 

mesmas assistem a espetáculos audiovisuais (MOTTA, 2011). 

 Silva (2015) tece considerações importantes em seu trabalho sobre AD como 

um recurso facilitador para a aprendizagem da pessoa com deficiência visual, tendo 

este recurso como uma estratégia que retém melhorias no processo de ensino-

aprendizagem. Sendo então sua inserção importante na atuação do professor em 

sala de aula, consistindo na tradução daquilo que não se pode ver mais que pode 

ser dada a oportunidade de ouvir, interpretar e atribuir maiores significados, 

perpassando o visual para o oral. 

Ainda encontramos diversos recursos quase inutilizáveis para alunos com 

deficiência visual ou baixa visão em práticas pedagógicas, metodologias diversas, 

gestos, vídeos, filmes, experimentos, jogos, imagens e todos os demais elementos 

visuais trabalhados em sala de aula pelo simples fato de não serem acessíveis a 

estes sujeitos, mas que posteriormente, através do uso da AD é notado um 

suprimento com as lacunas nas quais dificultam a aprendizagem desses educandos. 

(SILVA, 2015). 

 Para se trabalhar com a AD é preciso num primeiro momento estudar a obra, 

compreender os elementos constituintes que a compõe e seguir uma lógica de 

apresentação das ideias postuladas, visto que as imagens obedecem a relações 

semânticas e constructos de coesão e coerência; partindo do ponto de vista do 

observador, indo do geral para o específico, da grande para a pequena figura, tendo 

em vista que quando se tem um panorama da imagem numa representação mental 

é que podemos ofertar o preenchimento dos detalhes (UNIÃO EM PROL DA ÁUDIO-

DESCRIÇÃO, 2010 apud RIBEIRO, 2011). 

Assim, ao se apresentar uma imagem teremos um contorno dos imagemas 

numa construção de sentido e só depois do preenchimento de cor e texturas, em 

que quanto mais afinada e organizada for à descrição, mais fácil será o 

entendimento da figura na mente (UNIÃO EM PROL DA ÁUDIO-DESCRIÇÃO, 2010 

apud - RIBEIRO, 2011). 

Porquanto, a AD é um recurso que acaba por auxiliar no entendimento das 

características de uma imagem e/ou objeto. Atualmente, a AD é usada em filmes, 

TV, documentários, museus e outras formas de mídia e lugares de acesso à cultura 

(MAIA, 2014).  
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METODOLOGIA 

 

A pesquisa enfoca uma abordagem qualitativa que envolve a natureza do 

conhecimento e os enfoques sociais do pesquisado (BAUER; GASKELL, 2002), de 

cunho descritivo buscando descrever os fatos ocorridos (GIL, 2008). Para tanto, 

estabelecemos alguns critérios para corroborar no desenvolvimento desta pesquisa:  

-  A proposta está direcionada aos alunos com deficiência visual; 

- O aluno deve está cursando o Ensino Médio, preferencialmente no primeiro ano, 

visto que é nesta série que se trabalha com o conceito de célula. 

- O conceito de célula deve ter sido trabalhado em sala com o aluno antes da 

execução da pesquisa; 

- A AD deve ser executada sem possíveis interferências, para que os alunos tenham 

total autonomia e assim, possam interpretar e tirar todas as suas conclusões a 

respeito do conceito em estudo. 

 Nesse viés, segue a seguinte proposta da sequência metodológica. 

- 1º Momento – Coleta dos conhecimentos prévios do aluno e elaboração do modelo 

mental; 

- 2º Momento – Localização e estudo das imagens e dos conceitos sobre célula 

usualmente disponibilizada aos alunos no livro didático utilizado nas aulas de 

Biologia (Conceitos e imagens com suas respectivas legendas) sobre célula que 

poderemos utilizar para trabalhar com um aluno com deficiência visual. 

- 3º Momento – Após o estudo da imagem, deve-se apresentar um Panorama da 

imagem traduzida por AD e um roteiro da AD da imagem estática, por meio da 

eleição e identificação dos elementos constituintes da imagem.  Também, como o 

registro linguístico deve considerar a capacidade de apreensão da AD da imagem 

traduzida. Ao elaborar este roteiro, utiliza-se na descrição da imagem um 

vocabulário compatível, claro e semanticamente conexo, então subdividimos este 

momento em dois, são eles: 

 

Primeiro - Eleição dos elementos constituintes da imagem; 

a) Extração dos elementos imagéticos observados nos constituintes da imagem;  

b) Percepção da estética da imagem (empoderamento do sujeito apreciador da AD a 

respeito da estética da obra): beleza, feiura, riqueza e opulência.  
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c) Composição da perspectiva da iluminação: buscar na imagem a luz que o norteia 

e assim perceber se se trata de uma imagem ensolarada; nublada; escuro; noite; 

entardecer; amanhecer.  

 

Segundo – Relacionar os imagemas constituintes da imagem numa relação 

semântica coesa e coerente; 

a) Percepção e construção das relações hierárquicas do roteiro: hiperonímia 

(superordenada), hiponímia (subordinada).  

b) Percepção e construção das relações de inclusão do roteiro: holonímia (imagem 

independente) e meronímia (imagem acessória).  

c) Percepção e construção das relações de conjunção e disjunção do roteiro: 

relações distintivas entre os atributos dos elementos.  

d) Percepção e construção das relações temporais do roteiro: ordem em que os 

elementos visuais devem ser áudio-descritos, em função de uma sequência 

temporal lógica ou organização implícita entre imagens e ou imagemas primeiro, 

depois em seguida, etc.  

 

- 4º Momento – Aplicação da técnica da AD, que posteriormente, o aluno irá 

elaborar um novo modelo mental para que possa aproximá-lo da realidade cientifica. 

Por fim, após a aplicação da técnica podem ser coletados outros dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Inicialmente, coletamos as imagens que abordam o conceito de célula 

captadas do livro didático utilizado nas aulas de Biologia, para trabalhar com um 

aluno com deficiência visual, conforme os quadros 1 e 2 e 3. 
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Quadro 1 – Investigação inicial – Coleta de informações a respeito do conceito de célula 
(Conceituação sobre tipos de célula presente no livro didático de Biologia do ensino médio). 

Imagem da célula Legenda Conceituação 

 
 

Diferentes tipos de células: 
(A) Diatomácea (Triceratium 
sp.) organismo unicelular 
fotossintetizante 
(microscopia eletrônica; 
aumento de cerca de 2.800 
vezes). (B) Leucócito 
humano, célula que participa 
da defesa do organismo 
contra agentes invasores 
(microscopia eletrônica; 
aumento de cerca de 15.000 
vezes). (C) Bactéria (Spirilum 
voluntans), organismo 
unicelular (microscopia 
eletrônica; aumento de cerca 
de 24.500 vezes). Imagens 
colorizadas artificialmente. 

As células podem variar em 
relação ao formato, 
tamanho, tipo de 
movimento, atividades e 
funções realizadas, entre 
outras características. As 
diversas espécies de seres 
vivos apresentam células 
distintas, e também há 
variação entre os tipos de 
células que compõem um 
mesmo organismo. 
Geralmente, a forma da 
célula se relaciona com a 
função que ela 
desempenha. 

Fonte: Brockelmann, 2013. 

 

Quadro 2 - Investigação inicial – Coleta de informações a respeito do conceito de célula 
(Conceituação sobre célula procarionte presente no livro didático de Biologia do ensino médio). 

Imagem da célula Legenda Conceituação 

 
 

Representação 
esquemática de uma 
célula procarionte, 
mostrando seus 
principais 
componentes, (Os 
componentes 
celulares não estão 
em proporção de 
tamanho entre si; uso 
de cores-fantasias.) 
Fonte: RUPPERT, 
E.E. et al. Zoologia 
dos invertebrados. 7. 
ed. São Paulo: Roca, 
2005 

As bactérias são os principais 
organismos que apresentam 
células procariontes. São 
organismos unicelulares, que 
não possuem núcleo nem outras 
membranas internas que 
dividam o citoplasma em 
compartimentos. Seu material 
genético é formado por uma 
única molécula de DNA circular, 
geralmente concentrado em 
uma parte da célula chamada de 
nucleoide. Além do material 
genético, suas células são 
basicamente compostas de 
membrana plasmática, parede 
celular e ribossomos. 

Fonte: Brockelmann, 2013. 
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Quadro 3 – Investigação inicial – Coleta de informações a respeito do conceito de célula 
(Conceituação sobre célula eucarionte presente no livro didático de Biologia do ensino médio). 

Imagem da célula Legenda Conceituação 

 
 

Representações 
esquemáticas de uma 
célula animal (A) e de 
uma célula vegetal (B), 
mostrando seus 
componentes principais, 
entre eles algumas de 
suas organelas 
membranosas. (Os 
componentes celulares 
não estão em proporção 
de tamanho entre si, uso 
de cores-fantasia.) 
Fonte: SADAVA, D. et al. 
Vida: a ciência da 
biologia. 8. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. V. 
1. 

As células eucariontes, 
encontradas nos demais seres 
vivos. Podem ser 
caracterizadas por possuírem 
núcleo e diversos tipos de 
organelas delimitadas por 
membranas. Geralmente elas 
são muito maiores que as 
procariontes e apresentam o 
núcleo separado do citoplasma 
pelo envelope nuclear. 
Também chamado carioteca 
que é composto de duas 
membranas. 
As células eucariontes podem 
ser de diferentes tipos. Por 
exemplo, as plantas 
apresentam células com 
algumas características 
diferentes das células dos 
animais. Entre essas diferenças 
está a presença de uma parede 
celular, um envoltório espesso 
e resistente, responsável pelo 
formato da célula. 
Diferentemente da parede 
celular bacteriana, composta de 
diferentes tipos de carboidratos 
e proteínas, a parede celular 
das plantas é sempre formada 
por celulose, um tipo de 
carboidrato. 

Fonte: Brockelmann, 2013. 

 

 Nota-se então através das informações nos quadros a cima a carência de 

informações a respeito do conceito de célula em que ambas as legendas, 

encontramos o tipo de célula, funções, componentes internos, a proporção de 

tamanho do elemento em questão e nega-se as cores para o aluno com deficiência 

visual após se utilizar do termo “cores fantasia”, ou seja, não fazem relação alguma 

sobre cor, conceito e estrutura.  

Já no corpo do texto (conceituação) que no livro é relacionado à imagem de 

cada célula em questão, encontramos qual o tipo de célula (procarionte ou 

eucariontes), representantes, classificações que comparam a presença/ausência de 

estruturas como núcleo, formato geral, tamanho da célula, diferença de composição 

entre as paredes celulares de ambas e relação entre a forma da célula com a função 
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que a mesma desempenha. Por outro lado não é encontrada de forma clara e 

definida o conceito de célula, seja ela procarionte ou eucarionte.  

Os livros didáticos não trazem nenhum tipo de acessibilidade para que o 

aluno com deficiência visual possa compreender melhor os diversos conhecimentos 

que envolvem os temas propostos no cotidiano escolar, sem figuras no mínimo em 

alto relevo, nem descrições coesas e coerentes, apresentando assim uma pobreza 

na forma como as informações (imagem, legenda e conceituação) são 

apresentadas, contradizendo então o decreto legislativo nº. 186/2008 que promove 

os direitos da pessoa com deficiência como pessoas que tem o pleno direito e 

acesso a educação quando comparado às pessoas sem deficiência. 

Há uma escassez em materiais que possam ser utilizados para melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem quando se trata de educação inclusiva na sala de 

aula, vez que há diversas barreiras não derrubadas onde professores da educação 

básica mantém métodos fixos e monótonos para o ensino, tornando inacessível a 

aprendizagem por parte dos educandos cegos a respeito dos conceitos de biologia 

celular, ao contrário do que defende o Art. 2o  da Lei nº 3.298 lei, onde afirma que à 

educação deve ser acessada por todas as pessoas com deficiências de forma 

igualitária, onde o educador deve trabalhar com eles junto com os demais nas 

escolas "regulares” através da perspectiva de inclusão. 

Após o estudo e discussão das informações (imagem, legenda e 

conceituação), realizamos a AD das imagens coletadas. Cada imagem foi 

escaneada, ampliada e por fim, foram elaboradas suas notas proêmias seguidas de 

suas respectivas áudio-descrições, sendo notórias as possibilidades que as AD 

proporcionam aos alunos, conforme as figuras 1, 2 e 3, a seguir. 
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Célula procarionte de uma bactéria 

Livro: Brockelmann, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. RUPERT, E. E. et al., Zoologia dos invertebrados. 7. Ed. São Paulo:Roca, 2005. 

 

 - Notas proêmias 

 

A imagem acima representa uma ilustração colorida e esquemática de uma 

célula procarionte bacteriana e seus componentes, com cores e tamanhos fantasia. 

Esta célula se destaca das eucariontes por apresentar organização simples e o 

material genético não se encontra dentro de um núcleo, encontra-se disperso dentro 

do interior da célula. 

 

- Áudio-descrição 

 

 Ilustração que apresenta um fundo branco e uma célula em formato de 

cápsula cortada transversalmente de modo a expor suas estruturas internas. Do lado 

exterior temos a parede celular em laranja, que é uma camada espessa que recobre 

todas as demais organelas presentes no interior da célula. Interior à parede celular 

temos a membrana plasmática em azul claro. Interior à membrana plasmática está o 

citoplasma, que acaba por preencher todo o restante o espaço interior da célula, 

onde são mergulhados os ribossomos que são pontos em vermelho e o DNA que é a 

fita em lilás que se estende levemente emaranhada na região central da célula. 
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Células eucariontes: Animai e Vegetal 

Livro: Brockelmann, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. V. 1. 

 

- Notas proêmias 

 

A ilustração é uma representação esquemática colorida de duas células 

procariontes e seus componentes, com cores e tamanhos fantasia. Estas células 

podem se diferenciar das células procariontes por serem mais complexas e 

apresentarem uma maior quantidade de organelas, bem como um envoltório nuclear 

onde dentro dele se encontra o material genético. 

 

- Áudio-descrição 

 

 Na ilustração colorida sobre um fundo branco se encontram duas células 

eucariontes dispostas em três dimensões. A letra “A” indica a célula animal, que está 

do lado esquerdo e a letra “B” indica a célula vegetal que está do lado direito. Há 

setas e nomes indicando as estruturas em preto. A célula animal é arredondada e 

possui um corte transversal e outro horizontal de modo a expor suas organelas 

presentes no interior da mesma. Devido aos cortes, as organelas compostas por 

membrana também estão cortadas, mostrando assim os seus lados internos. 

Externamente temos a membrana plasmática em laranja, sendo a camada mais 

superficial e espessa que envolve e protege todos os conteúdos internos. Interno a 

esta estrutura encontramos o citoplasma: um fluido em amarelo preenchendo todo o 

espaço intracelular, lugar onde encontramos várias organelas distribuídas ao longo 
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do mesmo, como vários filamentos intermediários que são finos e estão em preto, há 

lisossomos que também possui uma membrana em amarelo, sendo estes pequenos 

e redondos, há também, ao longo do citoplasma, algumas mitocôndrias em laranja 

no formato de cápsula, mostrando além da membrana superficial que as recobrem 

em laranja quanto à membrana interna e suas cristas. Há um retículo 

endoplasmático granuloso que é um sistema de sacos achatados e envoltos por 

ribossomos representados por pontos vermelho circundando o núcleo que está em 

tons de lilás, que tem uma membrana superficial em lilás claro e os poros nucleares 

em um tom mais escuro por sua volta, onde está passando os dois cortes de modo a 

expor o nucléolo em tom escuro que é redondo e está no lado interior e no centro do 

mesmo,. Ao lado do retículo endoplasmático rugoso existe um Retículo 

endoplasmático liso, que é composto também por um sistema de sacos 

membranosos, porém sem ribossomos aderidos a sua superfície. Nas proximidades 

dos retículos se encontra o complexo de golgi em tons de verde, que tem sua 

membrana e está disposto em formato de discos, que em sua volta há vesículas 

recém-formadas.  

Já a célula vegetal é um pouco arredondada com algumas elevações 

marcantes nas laterais. Existe um corte transversal e horizontal nesta célula, 

inclinada um pouco pra frente e expondo não só materiais internos, mais também os 

lados internos da maioria das organelas. Esta célula evidencia em sua superfície 

uma parede celular espessa em tom de verde claro, interior a esta camada 

encontramos a membrana plasmática indicada por uma fina linha marcante na cor 

verde mais escuro que contorna o citoplasma: camada fluida que preenche o espaço 

interno da célula, o qual está em um tom de verde ainda mais claro e nele 

encontramos diversas organelas como na célula animal. Dentro do citoplasma tem o 

núcleo. A membrana nuclear está na cor rosa com poros escuros, onde na parte 

central do núcleo encontramos o nucléolo redondo e pequeno na mesma cor. A 

membrana nuclear se ramifica para o exterior, formando assim a membrana que 

compõe o reticulo endoplasmático granuloso em vermelho claro: sendo este um 

sistema de sacos com vários ribossomos aderidos na cor vermelha, esses 

ribossomos são encontrados estão diversos locais dentro do citoplasma. Existem 

vários cloroplastos em um tom de verde escuro, que possui em seu interior as 

granas representadas por pequenos conjuntos de moedas empilhadas. Há nas 

proximidades das diversas organelas umas mitocôndrias com as membranas que as 
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recobrem na cor laranja, também se aparentam com cápsulas e apresentam uma 

membrana interna com cristas. O vacúolo é grande na forma esférica e ovalada 

localizado centralmente, é delimitado pelo tonoplasto: membrana superficial na cor 

branca-acinzentada. Do lado interno a esta membrana temos um espaço, só que em 

um tom mais claro. Próximo ao vacúolo estão os lisossomos que são bolsas 

membranosas redondas em amarelo. Nas proximidades dos retículos se encontra o 

complexo de golgi em tons de verde claro, que tem sua membrana composta por 

uma linha marcante, está disposto em formato de discos e as suas proximidades 

tem lisossomos redondos e pequenos recém-formados na mesma cor. 

 

Fotografias microscópicas de três tipos de células 

Livro: Brockelmann, 2013 

Figura 3. Fotografia A e B foi registrada por Stev enquanto que a C foi registrada pelo Dr. Richard 

Kessel & Dr. Gene e todas estão presentes no BRÕCKELMANN, R. H. Conexões com a Biologia: 

volume 1. São Paulo: Moderna, 2013. 

 

- Notas proêmias 

 

Fotos tiradas através da microscopia eletrônica de células colorizadas 

artificialmente, a célula da imagem indicada por “A” é uma diatomácea (triceratium 

sp.),  uma alga (organismo do tipo unicelular fotossintetizante) que foi aumentada 

em cerca de 2.800 vezes. A célula da imagem indicada por “B” é um leucócito 

humano que participa da defesa do organismo contra agentes invasores e foi 

aumentada em cerca de 15.000 vezes. A célula da imagem indicada por C é de uma 

bactéria (Spirillum volutans), que é do gênero das Gram-negativas e é um organismo 

unicelular que foi aumentado em cerca de 24.500 vezes. 
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- Áudio-descrição 

 

Há três fotografias indicadas pelas letras A, B e C e cada uma ilustra uma 

célula. Na fotografia “A” sob um fundo azul encontra-se a célula de uma alga, com 

simetria radial em formato de estrela-do-mar. É composta por cinco valvas 

pentagonais, vez que possuem cinco ramos são triangulares, com margens 

côncavas e ângulos elevados, no ápice de cada um dos ramos possui um ocelo. Na 

região central há uma depressão esférica. Apresenta cores ao logo de sua superfície 

que vão do verde musgo ao lilás. Possui também diversos poros ao longo da 

mesma. A fotografia “B” possui sob um fundo preto um glóbulo branco que é uma 

célula de defesa, composto por um emaranhado de filamentos dispostos numa 

forma esférica com cores do branco ao vermelho. Na fotografia “C” sob um fundo 

preto há uma célula bacteriana em forma de espiral e ao longo do mesmo há cores 

em lilás, azul e verde.  

Assim, por meio da utilização da AD é possível compreendermos o conceito 

de célula, tendo como base os textos áudio-descritos das imagens estáticas, 

tornando as informações mais facilmente assimiladas. A partir disso, solicitar ao 

aluno com deficiência, nova elaboração do modelo mental. 

Posteriormente a isso, podemos coletar novas informações caso seja necessário, 

seguindo as contribuições de Ribeiro (2011), os quadros 4 e 5 a seguir poderão 

servir como base pra coleta das informações a respeito do conhecimento prévio 

(quadro 4) e conhecimento após a aplicação (quadro 5) da AD para o aluno com 

deficiência visual, isso tendo em vista a futura aplicação desta técnica. 

 
Quadro 4 - Análise que antecede a aplicação da AD: coleta dos conhecimentos prévios dos alunos 
sobre o conceito de célula. 

Alunos Compreensão das 
informações do conceito 

de célula: Texto e 
legenda 

Palavras 
desconhecidas 

Compreensão da imagem do 
texto (imagem estática) 

A1    

Fonte: O Autor a partir de Ribeiro, 2011. 
 
Quadro 5 - Análise dos conhecimentos sobre o conceito de célula após a aplicação da AD. 

Alunos Compreensão do 
texto apresentado 

Impressões do aluno 
sobre a intervenção 
da áudio-descrição 

Compreensão 
da imagem da 
célula 

Se a AD 
apresentou relação 
entre o texto e a 
imagem áudio-
descrita 

A2     

Fonte: O Autor a partir de Ribeiro, 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com base na vigente pesquisa, é possível notar que é alarmantemente 

precária a situação do ensino-aprendizagem dos educandos com deficiência visual, 

em que existe o acesso no livro didático às imagens de significados incompletos e 

postos ali de forma muito abstrata, negando assim, diversos elementos/valores 

presentes nessas imagens. Cabendo então, ao professor utilizar técnicas que 

possam facilitar o entendimento dos conceitos referentes à célula. 

 A AD proporciona possibilidades em aprender por parte dos educandos com 

deficiência visual, pois ela é possível fazer com que os alunos adquiram todas as 

informações de maneira coerente e coesa existentes nas imagens, sendo possível 

enriquecer o vocabulário dos alunos com deficiência visual, oportunizando ouvir e 

elucidar os devidos conceitos e elementos constituídos de uma imagem. 

A AD surgiu então, como uma estratégia que pode ser utilizada de maneira 

inclusivista na sala de aula tendo como base para a sua aplicação, os conteúdos 

terem sido trabalhados previamente e haver sempre um estudo detalhado dos 

elementos que constituem as imagens encontradas nos livros didáticos e demais 

fontes de informação. 

 Tendo em vista as informações coletadas no livro, é importante salientar a 

falta de informações que é negada ou dada como lida para o aluno com deficiência 

visual, impossibilitando ao mesmo que tire suas próprias conclusões a respeito de 

determinada imagem, conceito e respectiva conceituação de forma autônoma, nos 

mostrando então o quão é alarmantemente precária a situação do ensino-

aprendizagem. 

 O modelo mental, imagem e áudio-descrição na abordagem do conceito de 

célula no ensino de biologia para alunos com deficiência visual apresenta-se como 

um protocolo base e sua aplicação tem fundamental importância na educação, uma 

vez que elucida as informações já existentes nos materiais didáticos e oportuniza 

novas informações que enriquecem o vocabulário dos estudantes. Dessa forma, a 

sinergia entre a imagem e áudio-descrição podem fazer com que os alunos 

organizem os seus modelos mentais para o mais próximo da realidade científica a 

respeito de um conceito.  

Por fim, não somente se detendo ao ensino de Biologia e aos espaços 

formais de ensino, é investigando o mundo do próximo, tentando assim entender 
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qual a problemática que permeia a sua volta, se sensibilizando e assumindo a 

investigar as possíveis técnicas e métodos em prol da acessibilidade e inclusão, 

podendo assim fazer com que seja possível enxergar além dos olhos, tendo como 

ferramenta básica a apropriação de novos conhecimentos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da Biologia Celular. 7 ed. Porto legre: 

Artmed Editora, 2011. 

 

ALARCON, A. M. Y. et al. A Célula No Ensino De Biologia: Uma Análise Dos 

Livros Didáticos Publicados No Brasil. Anais do SEPE-Seminário de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFFS, Chapecó, v. 6, n. 1, 2016. 

 

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 

Um manual prático. 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

 

BRASIL. Decreto nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em: 15 jun. 2017. 

 

BRASIL. Congresso. Nacional. Decreto nº 186 de 09 de julho de 2008. Aprovado 

os termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal, o texto da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em 

Nova Iorque, em 30 de março de 2007. Disponível em: <http:// 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm>. 

 

BRASIL. Governo Federal. Constituição da república Federativa do Brasil. Brasil, 

Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/legislacoes/legislacao/constituicoes/constituica

o_federativa.pdf>. 

 



38 
 

BRÕCKELMANN, R. H. Conexões com a Biologia: volume 1. São Paulo: Moderna, 

2013. 

 

FREITAS, E. S.; ARAÚJO, D. A. C. cegueira ou deficiência visual: discussão 

necessária no processo de inclusão escolar. An. Sciencult, Paranaíba, v. 2 n. 1 p. 

142-149 2010. 

 

FRANCO, E. P. C.; SILVA, M. C. C. C. Audiodescrição: breve passeio histórico. 

Audiodescrição: transformando imagens em palavras. São Paulo: Secretaria dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência de Estado de São Paulo, 2010. 

 

GIL, A. C. Como Elaborar projetos de pesquisa. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

JOLY, M. Introdução à Análise da Imagem. 9 ed.. São Paulo: Papirus, 2005. 

 

LIMA, G. B.; CARVALHO, D. T. análise semiótica aplicada às marcas. Revista 

Eletrônica de Administração (Online), v. 11, n.2, edição 21, jul-dez 2012  

 

MAIA, T. C. A. A audiodescrição como ferramenta de inclusão proposta para o 

museu do expedicionário. 83p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Tecnologia Comunicação Institucional), – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

2014. 

MARIZ, G. F. O uso de modelos tridimensionais como ferramenta pedagógica 

no ensino de biologia para estudantes com deficiência visual. 95f. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática), Centro de Ciências. 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 

 

MOTTA, L. M. V. M. A audiodescrição na escola: abrindo caminhos para leitura de 

mundo. São Paulo, 2011. Disponível em:< http://www.vercompalavras.com.br/pdf/a-

audiodescricao-na-escola.pdf> Acesso em: 26 jun. 2017. 

 

NEVES, R. F. ABORDAGEM DO CONCEITO DE CÉLULA: uma investigação a 

partir das contribuições do Modelo de Reconstrução Educacional (MRE). 264 f. Tese 



39 
 

de Doutorado (Doutorado em Ensino das Ciências), Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, Recife, 2015. 

 

PAULINO, A. L. S. et al. Materiais adaptados para ensino de biologia como recursos 

de inclusão de alunos com deficiência visual. Anais do CBMEE - Congresso 

Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial, Londrina, p. 672-682, 2011. 

 

PIRES, B. B. M.; JORGE, V. L. Confecção de modelos biológicos para alunos 

cegos no segundo segmento. I SEMINÁRIO INTERNACIONAL INCLUSÃO 

ESCOLAR: práticas em diálogo. Rio de Janeiro, 2014. 

 

RIBEIRO, E. N. A Imagem Na Relação De Expressão Com O Texto Escrito - 

contribuições da áudio-descrição para a aprendizagem de educandos surdos.  

157 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2011. 

 

RUPPERT, E.E.; FOX, R.S.; BARNES, R.D. 2005. Zoologia dos Invertebrados. 7ª 

ed. Editora Roca, São Paulo. 1145 p. 

 

SÁ, E. D; CAMPOS, I. M.; CAMPOLINA, M. B. S. Formação Continuada a 

Distância de Professores para o Atendimento Educacional Especializado 

Deficiência Visual. SEESP / SEED / MEC Brasília/DF – 2007.  

 

SANTAELLA, L.; NOTH, W. Imagem: semiótica, cognição e mídia. São Paulo: 

Iluminuras, 2008.  

 

SILVA, L. C. Audiodescrição: um recurso facilitador para aprendizagem da pessoa 

com deficiência visual no ensino superior. 32p. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Bacharelado de Psicopedagogia), Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 

SILVA, T. S.; LANDIM, M. F. Tendências de pesquisa em Ensino de Ciências 

voltadas a alunos com deficiência visual. Scientia Plena. Sergipe, v. 10, n. 4 (B), 

2014. 



40 
 

 

SILVA, T. et al. A utilização de recursos didáticos no processo de ensino e 

aprendizagem de ciências de alunos com deficiência visual. Revista Electrónica de 

Enseñanza de las Ciencias, São Cristóvão, v. 13, n. 1, p. 32-47, 2014. 

 

ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. M. P. Biologia Molecular Básica. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed Editora, 2014. 

 

 

 



41 
 

5 CONCLUSÃO 

 

Com base na vigente pesquisa, é possível notar que é alarmantemente 

precária a situação do ensino-aprendizagem dos educandos com deficiência visual, 

em que existe o acesso no livro didático às imagens de significados incompletos e 

postos ali de forma muito abstrata, negando assim, diversos elementos/valores 

presentes nessas imagens. Cabendo então, ao professor utilizar técnicas que 

possam facilitar o entendimento dos conceitos referentes à célula. 

 A AD proporciona possibilidades em aprender por parte dos educandos com 

deficiência visual, pois ela é possível fazer com que os alunos adquiram todas as 

informações de maneira coerente e coesa existentes nas imagens, sendo possível 

enriquecer o vocabulário dos alunos com deficiência visual, oportunizando ouvir e 

elucidar os devidos conceitos e elementos constituídos de uma imagem. 

A AD surgiu então, como uma estratégia que pode ser utilizada de maneira 

inclusivista na sala de aula tendo como base para a sua aplicação, os conteúdos 

terem sido trabalhados previamente e haver sempre um estudo detalhado dos 

elementos que constituem as imagens encontradas nos livros didáticos e demais 

fontes de informação. 

 Tendo em vista as informações coletadas no livro, é importante salientar a 

falta de informações que é negada ou dada como lida para o aluno com deficiência 

visual, impossibilitando ao mesmo que tire suas próprias conclusões a respeito de 

determinada imagem, conceito e respectiva conceituação de forma autônoma, nos 

mostrando então o quão é alarmantemente precária a situação do ensino-

aprendizagem. 

 O modelo mental, imagem e áudio-descrição na abordagem do conceito de 

célula no ensino de biologia para alunos com deficiência visual apresenta-se como 

um protocolo base e sua aplicação tem fundamental importância na educação, uma 

vez que elucida as informações já existentes nos materiais didáticos e oportuniza 

novas informações que enriquecem o vocabulário dos estudantes. Dessa forma, a 

sinergia entre a imagem e áudio-descrição podem fazer com que os alunos 

organizem os seus modelos mentais para o mais próximo da realidade científica a 

respeito de um conceito.  

Por fim, não somente se detendo ao ensino de Biologia e aos espaços formais de 

ensino, é investigando o mundo do próximo, tentando assim entender qual a 
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problemática que permeia a sua volta, se sensibilizando e assumindo a investigar as 

possíveis técnicas e métodos em prol da acessibilidade e inclusão, podendo assim 

fazer com que seja possível enxergar além dos olhos, tendo como ferramenta básica 

a apropriação de novos conhecimentos. 
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