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Capa do livro: Manual de aula-passeio para pessoas com
deficiência visual.

Autoras: Daniela Ferreira Barbosa Ramos e Edicléa
Mascarenhas Fernandes.

A capa é dividida em duas partes: a superior é uma ilustração
de uma mulher negra e quatro crianças. Ao centro, a mulher
tem cabelos que estão presos, na altura dos ombros, próximo
as orelhas. Usa blusa branca, casaco rosa, calça azul escuro,
sapatilhas bege e está de pé com as mãos na cintura
observando as crianças.

A esquerda dela um menino toca uma árvore. Ele é branco,
cabelos curtos da cor castanho claro, usa óculos escuros,
blusa azul escuro, calça azul clara e sapatos na cor marrom
claro. Na mão direita segura uma bengala longa cinza. À
direita da mulher, há um menino negro, cabelo da cor
castanho escuro, encaracolados e curtos e olhos também da
cor castanho escuro. Usa blusa na cor laranja, mochila azul
clara, bermuda azul escuro e sapato marrom escuro. Ele
observa as meninas caminharem à frente da mulher. Duas



meninas brancas. A da esquerda tem os cabelos da cor
castanho claro, soltos na altura do ombro, tem franja, usa uma
presilha azul no cabelo, os olhos são azuis, blusa laranja com
símbolo de duas figuras musicais, saia azul claro e sapato azul
claro com meias brancas. Ela dá a mão para a outra menina.
Ela é branca, cabelo da cor castanho claro, presos com o
penteado “Maria Chiquinha”, com franja e óculos escuros.
Usa uma blusa rosa, com um desenho estampado no centro
com o rosto de um gatinho rosa claro e saia azul escuro,
sapatos cor de rosa e meias lilás. Na mão esquerda segura
uma bengala longa cinza. Todos estão sorrindo e tem as
bochechas coradas. Eles estão sobre um gramado verde entre
duas árvores com copas, verdes. Cada uma tem um espiral no
meio do tronco. Em primeiro plano, a frente deles, muitas
flores, brancas e rosas e folhas de vários tamanhos com
tonalidades diferentes de verde e duas amarelas. Ao fundo da
capa encontra-se o céu azul claro e duas nuvens brancas.

Na parte inferior: título, em branco e amarelo, em caixa alta.
Abaixo o nome das autoras, na cor branca, separados por
uma pequena planta branca com duas folhas. O fundo da
capa é verde escuro.

Contracapa do livro: Manual de aula-passeio para pessoas com
deficiência visual.

O objetivo deste Manual é auxiliar o professor no
planejamento, organização e execução de uma aula-passeio
para alunos com deficiência visual. A base para a elaboração
foi o trabalho do pesquisador Orion (1993), porém, com o
acréscimo de adaptações com a finalidade de tornar acessíveis
as aulas-passeio ao aluno com deficiência visual.

A ideia para este Manual partiu da prática da autora
enquanto professora de Ciências Físicas e Biológicas,
responsável pela organização das aulas- passeio para os



alunos do Ensino Fundamental II. Além disso, a sua
participação nas aulas-passeio, enquanto aluna de Graduação
no curso de Ciências Biológicas, contribuiu ainda mais para a
construção deste material. A frente, escrito em branco.

Sobre fundo verde na parte superior direita a parcial da copa
de uma árvore. Céu, nuvens, montanhas, flores e folhas com
várias tonalidades de verde.

Logotipo da Editora: HYPATIA

Imagem composta pelas letras H, Y, P, A, T, I, A, grafadas e em
letras maiúsculas e pretas sobre fundo branco, em linha reta.
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PREFÁCIO

Integrar a diversidade da biosfera é o momento de fulguração
de todo ser que habita este planeta. Assim como, fazer parte
do conjunto de seres que possuem a consciência do existir
nos torna criaturas de dons divinos. É deste ponto de partida
que ao prefaciar a obra que agora se apresenta e que nos faz
refletir acerca do humano e do divino envolvido no ensinar e
aprender por meio de estratégias que integram a biologia, a
cultura, a pedagogia, a geografia e a arquitetura, ou seja, a
interdisciplinaridade no campo da acolhida ao diferente na
busca de tornar, como dizia Valentin Hauy, o visível em
tangível.

A excelência nas descrições, o rigor científico, as ilustrações e
a riqueza de detalhes que as autoras nos brindam na presente
obra propicia o vislumbre da interdisciplinaridade de uma
forma harmônica, de maneira que as nossas percepções e
sensibilidades são instigadas a também estabelecer uma
coautoria, pois, como afirma Eni Orlandi em sua obra
intitulada Discurso e Leitura todo leitor é um coautor. E, no
caso da presente obra, somos provocados a construir uma
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coautoria. Pois, considera autores de grande relevância e
pertinência com a temática inclusiva, como Célestin Freinet,
Helena Antipoff e Nir Orion, que se articulam na obra de
forma interdisciplinar.

As técnicas apresentadas sob os aspectos da pedagogia e da
biologia demonstram a fluidez típica da construção do saber,
e o esmero na confecção do material proposto denota uma
visão didática atual sem esquecer dos fundamentos teóricos
tão necessários para o entendimento da evolução da ciência
do ensinar e aprender biologia, que envolve saberes
diversificados. Ao conceber a Biologia do Conhecer, o biólogo
Humberto Maturana nos alerta para uma
interdisciplinaridade e uma não trivialidade propulsora de
desenvolvimento. Do mesmo modo, as autoras deste
belíssimo trabalho nos colocam diante de argumentos
motivadores de estudos e investigações que certamente
contribuirão para propostas de recursos didáticos para o
ensino da Biologia e de outras disciplinas, que serão
enriquecidas com as argumentações e estratégias dispostas ao
longo do trabalho.

Daniela e Edicléa vocês estão de parabéns pela obra que em
seus capítulos apresentam um fio condutor tão importante
para a formação de recursos humanos voltados para o ensino
de um modo geral e, em particular, para o ensino de pessoas
com deficiência visual, sem esquecer que o conhecimento
produzido pode ser aplicado a outras áreas de deficiências e
de conhecimentos considerando as lacunas existentes nos
diferentes campos do saber, acerca das pessoas com ou sem
deficiências.

Convido os leitores desta obra a mergulharem nesta relevante
pesquisa, sorverem uma incrível experiência de frente para o
Pão de Açúcar ladeado pela pista Cláudio Coutinho, local
onde elevação de relevo, floresta e mar conjugam a
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arquitetura divina, motivo para uma aula passeio inclusiva
repleta de suportes e reflexões acerca da diversidade humana.
Então, vamos caminhar na direção do conhecimento que as
páginas que se seguem proporcionam.

Helio F. Orrico
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APRESENTAÇÃO

Este Manual foi elaborado como produto educacional para a
obtenção do grau de Mestre do Curso de Mestrado
Profissional em Diversidade e Inclusão (CMPDI) da
Universidade Federal Fluminense (UFF), sendo o resultado
da dissertação intitulada Proposição de um manual de aula-
passeio para a pessoa com deficiência visual a partir do enfoque de
Orion (1993).

O objetivo deste Manual é auxiliar o professor no
planejamento, organização e execução de uma aula-passeio
para alunos com deficiência visual. A base para a elaboração
foi o trabalho do pesquisador Orion (1993), porém, com o
acréscimo de adaptações com a finalidade de tornar acessíveis
as aulas-passeio ao aluno com deficiência visual.

A ideia para este Manual partiu da prática da autora
enquanto professora de Ciências Físicas e Biológicas,
responsável pela organização das aulas-passeio para os
alunos do Ensino Fundamental II. Além disso, a sua
participação nas aulas-passeio, enquanto aluna de Graduação



no curso de Ciências Biológicas, contribuiu ainda mais para a
construção deste material.

O Manual foi dividido em dez capítulos, iniciado com um
referencial teórico sobre o tema aula-passeio e a pessoa com
deficiência visual; um exemplo de elaboração, segundo o
Modelo Orion (1993), de uma aula-passeio de Ciências
Biológicas, com sugestões de adaptações necessárias para a
acessibilidade e inclusão dos alunos com deficiência visual;
passo a passo para a construção de uma maquete acessível;
informações e fotografias das estações de estudo; slides da
aula-passeio; finalizado com dicas para os professores e
professoras sobre produção de material acessível e orientação
e mobilidade na escola.

A expectativa é contribuir para uma prática docente inclusiva,
dando condições para que os alunos com deficiência visual
possam participar das aulas-passeio e usufruir desse
conhecimento que somente a prática, fora do ambiente
escolar, tem a oferecer.

Daniela Ferreira Barbosa Ramos
Rio de Janeiro, maio/2021.



1

AULA-PASSEIO E A DEFICIÊNCIA
VISUAL

O objetivo deste capítulo é apresentar a fundamentação
teórica que deu origem a este trabalho. Nele, será apresentado
o contexto da aula-passeio, baseado nos princípios da prática
das aulas fora do ambiente escolar, de acordo com o autor
Celestin Freinet; da prática docente da psicóloga Helena
Antipoff, com seus alunos com deficiência na Fazenda
Rosário no Estado de Minas Gerais e da influência de seu
orientador, o médico e psicólogo suíço Edouard Claparède; e
do modelo de elaboração de aulas-passeio para o ensino de
ciências, trazido pelo Dr. Nir Orion na década de 90. Por fim,
serão apresentados o conceito de deficiência visual e a
questão das adaptações necessárias para a inclusão do aluno
com deficiência visual em uma aula-passeio.

Breve histórico de quem são os teóricos Célestin Freinet,
Helena Antipo! e Nir Orion e suas contribuições para a
aula-passeio

O autor que utilizou pela primeira vez o conceito “aula-
passeio” foi Célestin Freinet (1896-1966). Nascido na França,
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em Gars, nos Alpes Marítimos, passou a se dedicar à área da
educação após participar da Primeira Guerra Mundial.
Trabalhou como professor primário em escolas no campo do
interior da França, onde teve a oportunidade de vivenciar o
ensino tradicional e elaborar suas técnicas para uma
educação voltada para a criança, despertando nela interesses
e aguçando sua curiosidade (COSTA, 2008, p.79; SAMPAIO,
2002, p.15-16).

Para o autor, a aula-passeio trazia a prática do que era tratado
teoricamente em sala de aula. Ele conduzia os alunos em
aulas na vizinhança da escola para observação do trabalho,
por exemplo, do ferreiro, do marceneiro e do tecelão:

Observávamos o campo nas diversas estações: no
inverno, víamos os grandes lençóis estendidos sob as
oliveiras para receber as azeitonas varejadas; na
primavera, as flores de laranjeiras em todo seu encanto,
as quais pareciam oferecer-se às nossas mãos;
sentíamo-los com todo o nosso ser, não só
objectivamente, mas com toda nossa sensibilidade
natural (FREINET, 1975, p.23)1.

A seguir, dessa prática desenvolvida na aula-passeio, os
alunos regressavam à escola e faziam uma síntese de como foi
a aula. Na mesma época, a psicóloga e educadora russa,
Helena Antipoff (1892-1974) chegou ao Brasil, em 1929.
Antipoff (2017, p.17-1180) trouxe o conhecimento que circulava
na Europa nas primeiras décadas do século XX, tais como as
propostas de renovação educacional. Além disso, criou
instituições para as crianças “excepcionais”, sendo
responsável pela Fundação da Sociedade Pestalozzi.
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A partir de 1932, liderou a criação da Sociedade Pestalozzi de
Minas Gerais e em 1945, da Sociedade Pestalozzi do Brasil (no
Rio de Janeiro) voltadas para o atendimento educacional de
crianças excepcionais (tornando-se referência na área,
propondo métodos educativos originais e fecundos
destinados a estas crianças), além de funcionarem como
centro de treinamento de professores para o ensino especial e,
também, como centros de pesquisa sobre a infância
excepcional (ANTIPOFF, 2017, p.18).

Na Fazenda do Rosário, no Município de Ibirité, no Estado de
Minas Gerais, a psicóloga e educadora tinha alunos com
deficiência e superdotados. As aulas não recebiam o nome de
aula-passeio, nome atribuído à técnica educacional de
Celestin Freinet, pois as ideias dele ainda não haviam sido
propagadas. Tal como Freinet, ela trabalhava com a educação
no campo e trouxe novas formas de ensino, baseadas nos seus
conhecimentos prévios advindos da sua experiência e estudos
na Europa.

Para conhecer: Atualmente, existe em Ibirité – MG, a
Fundação Helena Antipoff2 que é vinculada à Secretaria de
Estado e Educação de Minas Gerais, onde estão localizados o
Museu Memorial Helena Antipoff e a Escola Sandoval Soares
de Azevedo.

Na década de 90, destaca-se o trabalho sobre aula-passeio
desenvolvido pelo Professor Dr. Nir Orion que é Coordenador
do Grupo de Ciências da Terra e do Meio Ambiente do
Departamento de Ensino de Ciências no Weizmann Institute of
Science3. Sua formação acadêmica inclui graduação em
Geologia e Biologia, mestrado e doutorado no Departamento
de Ensino de Ciências no Weizmann Institute of Science4.

Suas principais publicações científicas tratam dos estudos de
aula-passeio para ensino de ciências e de geologia,
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perspectiva da aula-passeio para professores de ciências,
metodologia para aula-passeio, entre outros5. O trabalho do
Dr. Nir Orion assemelha-se ao conceito de aula-passeio
trazido por Freinet, no sentido do planejamento, prática e
retorno a sala de aula para a síntese da aula-passeio. Segundo
Orion (1989, p.13, tradução nossa): "A justificativa educacional
para a aula-passeio é fornecer oportunidades de observação e
experiência em primeira mão com materiais e fenômenos não
disponíveis em sala de aula”.

Sugere-se que o papel principal da aula-passeio no
processo de aprendizagem e a experiência direta com
fenômenos e materiais concretos. A singularidade da
aula-passeio não está nas próprias experiências
concretas, que também poderiam ser obtidas em sala
de aula, mas o tipo de experiências (ORION, 1993, p.325,
tradução nossa).

Para conhecer: aqueles que quiserem conhecer as
publicações do Professor Dr. Nir Orion, podem acessar a
página do Weizmann Institute of Science6.

Aula-Passeio para a pessoa com deficiência visual

É importante que o professor saiba que as pessoas com
deficiência visual fazem parte de um grupo heterogêneo, ou
seja, cada aluno com deficiência terá a sua forma de enxergar
ou ser privada totalmente da visão. Consta abaixo uma
definição para nortear o conhecimento sobre a deficiência
visual:
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Cegueira - empregada para perda total da visão e para
condições nas quais o indivíduo se utilize, de forma
predominante, dos recursos de substituição da visão;
baixa visão - empregada para níveis menores de perda
visual, nos quais o indivíduo possa ser auxiliado, de
forma significante, por recursos para melhor resolução
visual; deficiência visual - empregada quando a
diminuição da visão é caracterizada por perda de
função visual (como acuidade visual, campo visual etc.)
por alterações orgânicas. Muitas dessas funções visuais
podem ser mensuradas quantitativamente; visão
funcional - empregada para descrever as habilidades
da pessoa no uso de sua visão para o desempenho de
tarefas de sua vida diária. Essas atividades podem ser
descritas de forma qualitativa; perda visual -
empregada como termo genérico, tanto para perda
total quanto parcial, caracterizado pela deficiência
visual ou por sua perda funcional (HADDAD;
SAMPAIO, 2010, p.7-8, grifo nosso).

O processo de formação de conceito varia entre a criança com
deficiência visual e a vidente, pois esse tem a interação com o
ambiente a partir da visão e, para a criança com deficiência
visual, é necessário estimulação multissensorial utilizando os
resquícios da visão para aqueles que a possui e os outros
sentidos o tato, audição, olfato e paladar.

Para a realização da aula-passeio, o professor deverá
considerar a especificidade dos recursos didáticos que irá
utilizar, desde o planejamento até a realização da aula-
passeio, a fim de trazer uma experiência acessível aos seus
alunos.
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Segundo Motta:

A escola como lócus de construção de saberes e de
formação de cidadãos precisa preparar docentes que
sejam capazes de fazer a leitura desse mundo
caoticamente imagético e de ensinar seus alunos a
fazerem [...] introduzir novas ferramentas que possam
colaborar para o sucesso de tarefas, dentre elas a de
promover o acesso a esse universo repleto de imagens
para todos os alunos, incluindo o aluno com
deficiência visual [...] (MOTTA, 2016, p.14-15).

O fotógrafo e filósofo esloveno, Evgen Bavcar, que ficou cego
aos 11 anos de idade, sobre a necessidade de imaginar para
quem não enxerga, disse a seguinte frase: “Quando nós
imaginamos as coisas, nós existimos” (BAVCAR, 2001).

Para saber: Seu site7 oficial pode ser acessado e nele contém
uma amostra de seu trabalho, além de uma biografia
resumida.

Modelo Orion (1993)

Esse é um método para planejamento e prática de aula-
passeio como parte do currículo de ciências. O Modelo Orion
(1993) é norteado pelas seguintes diretrizes operacionais:

1. experiência prática: deve ser a principal estratégia de
ensino durante a aula-passeio;

2. abordagem orientada ao processo: as atividades dos
estudantes durante a aula-passeio devem partir de
processos básicos, como observar, tocar, identificar,
medir e comparar;
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3. preparação dos estudantes: o planejamento de levar
em conta a redução do espaço-novidade, preparando
os alunos para o local (preparação geográfica), as
atividades que irão realizar (preparação cognitiva) e o
tipo de evento do qual irão participar (preparação
psicológica);

4. integração a uma unidade curricular: a aula-passeio,
através de atividades concretas, deve servir como
base para o aprendizado de uma unidade curricular.

Além disso, consiste em um modelo multi-estágio baseado
em três critérios:

1. administrativo: que trata da importância de ser fácil a
organização da aula-passeio, a prática do professor
para organizar as questões econômicas e
administrativas e saber identificar com facilidade as
estações de aprendizado no campo, além de fornecer
aos alunos os meios para o aprendizado;

2. curricular: que indica que o professor precisa
organizar essa aula em consonância com o currículo
escolar e refletir sobre quais os conceitos seriam mais
bem abordados em campo do que em sala de aula;

3. educacional: a aula-passeio deve ser uma experiência
de aprendizado e não somente um passeio ou evento
social de aventura. Para isso, o professor precisa
desenvolver materiais didáticos que orientem e
preparem o aluno para a aula-passeio (ORION, 1993,
p.326, tradução nossa).

Em Orion (1993, p.328-329, tradução nossa): “A espiral de
aprendizado vai do concreto ao abstrato e é construída a
partir de três etapas: a unidade da preparação, a aula-passeio
e a unidade de síntese”. A primeira etapa destina-se a
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preparar o aluno para a aula-passeio, a segunda etapa é a
realização da aula-passeio e a terceira etapa representa a
análise, em sala de aula, dos dados recolhidos durante a aula-
passeio. Dessa maneira, encontra-se abaixo o modelo das três
etapas a serem seguidas, iniciando pelo concreto até o
abstrato.

Segundo Orion (1993, p.327, tradução nossa) os estágios do
modelo de aula-passeio são:

1. Estágio 1: organização hierárquica dos conceitos
curriculares, do concreto para o abstrato;

2. Estágio 1A: escolha da área da aula-passeio;
3. Estágio 2: mapeamento educacional da área da aula-

passeio;
4. Estágio 3: correspondendo os conceitos curriculares e

o inventário de conceitos de campo;
5. Estágio 4: planejando a rota;
6. Estágio 5: elaboração de materiais de apoio ao

ensino/aprendizagem.

Esse modelo não é específico para alunos com deficiência
visual, por isso, foi verificado que existe a necessidade de
adaptá-lo. Assim, no próximo capítulo será apresentado um
modelo de aula-passeio a ser realizado com alunos com
deficiência visual, com adaptações, a partir do Modelo Orion
(1993).
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2

A PRÁTICA

A pesquisa que originou este Manual sugere a necessidade de
acrescentar um quarto critério ao modelo de Orion (1993),
além dos já existentes: critérios administrativo, curricular e
educacional. O novo critério corresponde a acessibilidade no
qual há a triangulação entre: metodologias de materiais
adaptados, metodologias de orientação e mobilidade e
metodologias de audiodescrição para alunos com deficiência
visual. Esse critério perpassará nos cinco estágios que
compõem o modelo multi-estágio de Orion (1993).

Quarto critério: metodologias de materiais adaptados,
audiodescrição, orientação e mobilidade

As três metodologias serão detalhadas abaixo e, em seguida,
será apresentado um exemplo de aula-passeio a partir do
Modelo Orion (1993), com as adequações necessárias a uma
aula-passeio para alunos com deficiência visual.
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Metodologia: materiais adaptados

Para a participação efetiva do aluno com deficiência visual, é
fundamental a acessibilidade do material que será utilizado,
tanto na sala de aula quanto na aula-passeio, contemplando
experiências multissensoriais, nas quais ele possa utilizar
outros sentidos. É fundamental que o professor conheça o
aluno, pois a questão da deficiência visual é específica para
cada indivíduo e isso deve ser levado em consideração no
planejamento do material que será adaptado. O aluno
também pode participar do planejamento da aula-passeio
oferecendo a ele um espaço onde ele possa manifestar aquilo
que é melhor para ele.

As experiências devem ser multissensoriais. A criança
toca, cheira e tenta ver, e a ouvimos falar enquanto
toca. Dessa forma, relaciona a visão, o olfato, a audição
e o tato (PIÑERO; QUERO; DÍAZ, 2003, p. 194-195).

Nesse contexto, Nunes e Lomônaco afirmam:

O aluno cego, em sua vida escolar, necessita de
materiais adaptados que sejam adequados ao
conhecimento tátil-cinestésico, auditivo, olfativo e
gustativo - em especial materiais gráficos tateáveis e o
braile. A adequação de materiais tem o objetivo de
garantir o acesso às mesmas informações que as outras
crianças têm, para que a criança cega não esteja em
desvantagem em relação aos seus pares (NUNES;
LOMÔNACO, 2010, p.60).
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Conforme o relato de Wild, Hildson e Farrand (2013, p.229,
tradução nossa) o professor pode utilizar materiais do próprio
local onde será realizada a aula-passeio, tais como: rochas,
folhas, entre outros. Além de realizar atividades que utilizem
outros sentidos como a audição, o tato e o olfato.

Destaca-se, também, a necessidade de o professor apresentar
o material adaptado ao aluno para que ele verifique se está
adequado antes de utilizar efetivamente na aula, pois
algumas pessoas com deficiência visual podem não gostar de
determinadas texturas, conforme os autores explicam abaixo:

Algumas crianças têm problemas em aceitar diversas
sensações táteis, sendo a intolerância um obstáculo a
ser superado. Há crianças que podem não tolerar
diversas texturas, temperaturas e movimentos,
chegando inclusive a recusar esforços para colocar a
mão sobre o objeto que desejamos que experimente. O
contato com o ambiente necessita gerar sensações
agradáveis, a fim de proporcionar ao cérebro
informações interessantes, facilitando o começo do
desenvolvimento perceptivo (PIÑERO; QUERO; DÍAZ,
2003, p.194-195).

Alguns fatores influenciam na acessibilidade do material para
alunos cegos e outros para baixa visão, são eles: iluminação,
contraste de cores e material agradável ao toque. Além disso,
a leitura e escrita para os alunos com baixa visão deve-se
considerar tamanho e tipos de letras, espessura e clareza,
comprimento da linha, largura das margens, espaçamento
entre letras, palavras ou linhas e a uniformidade da tinta,
cadernos especiais pautados e tiposcópio (MARTÍN;
GASPAR; GONZALEZ, 2003).
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No trabalho intitulado Orientações ao Professor e à comunidade
escolar referentes ao aluno com baixa visão, a autora Gasparetto
(2010, p.351) fornece explicações a respeito de como tornar
livro acessível ao aluno com baixa visão. Apesar de não haver
a proposta de elaboração de livros aos alunos durante a aula-
passeio, o professor pode elaborar material tal como uma
apostila e infere-se que essas sugestões possam auxiliá-lo na
elaboração desse material de apoio.

Dessa maneira, para que o livro se torne acessível ao aluno
com baixa visão sugere-se:

Que o papel não tenha brilho; os diferentes tipos de
fonte mais indicados: Arial, Tahoma ou Verdana e
avaliar a utilização de negrito; que haja qualidade na
impressão; favorecer o alto contraste entre a cor da
letra e o papel. As cores mais indicadas para o fundo
são: branca ou algum tom pastel bem claro como
fundo para as letras pretas; nas páginas devem ser
retirados os excessos de detalhes; podem ser utilizados
textos explicativos em substituição as figuras sem
contexto; aumentar os espaços entre as letras e entre as
linhas; os contornos das ilustrações devem ser bem
definidos e em alto contraste; as ilustrações devem ser
simples, funcionais, contendo apenas os elementos
significativos. As imagens devem estar em um único
plano. A noção de perspectiva não funciona. Nas
ilustrações, os tons pastéis não são percebidos de modo
diferenciado, dando aspecto de mancha; a delimitação
do campo da ilustração facilita a leitura; cada
ilustração deve conter apenas um elemento
significativo do texto e não se deve repetir em outras
páginas, porque a repetição pode causar morosidade,
fadiga visual e desinteresse; em relação a ilustração de
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mapas, verificar a possibilidade de desdobrar,
respeitando os direitos autorais (GASPARETTO, 2010,
p.351-352).

Nos livros didáticos, principalmente os da disciplina de
geografia, estão presentes os mapas, sendo assim, para que
alunos com deficiência visual compreendam as informações
gráficas, o trabalho pedagógico pode ser iniciado na educação
infantil, segundo as autoras Oka e Nassif (2010, p.403).

As técnicas para adaptar as representações gráficas,
podem ser:

Artesanais (feitas no papel com cola plástica fitas
adesivas, carretilhas de costura, canetas, pranchetas
com telas, feltro ou borracha; as computadorizadas:
representações gráficas táteis e audiotáteis (podem ser
elaboradas em programas gráficos e reproduzidas em
impressora Braille ou em jato de papel
microcapsulado; as mistas: que combinam as duas
técnicas anteriores na produção e na reprodução
(OKA; NASSIF, 2010, p.404).

Para a adaptação da forma tátil desse material gráfico, as
autoras observam a necessidade de:

Verificar a real necessidade de adaptação do Material;
selecionar informação; verificar o método de produção
e a escala mais adequados; selecionar e limitar o
número de símbolos; limitar as informações escritas,
usar legenda. Usar símbolos contrastantes (textura,
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forma, tamanho, altura e cor); representar as escalas
numéricas e gráficas e o Norte (nos mapas e plantas)
(OKA; NASSIF, 2010, p.403).

Apesar de, acima, terem sido apresentados materiais
adaptados, é importante que o professor conheça o aluno
com deficiência visual, conforme relatado na pesquisa de
Hendricks, Atchison e Feig (2017), pois as adaptações
precisarão ser individuais, devido a diferença existente na
forma como a deficiência visual se apresenta em cada aluno.

Nessa perspectiva, foi elaborada uma listagem com materiais
adaptados a serem utilizados nas aulas com alunos com
deficiência visual, a partir das pesquisas de: Wild, Hilson e
Farrand (2013), Salend (1998), Asher (2001), Rosa (2015),
Arruda (2014), Martín, Gaspar e Gonzalez (2003), Felippe e
Felippe (2010), Caparrós (2003), Oka e Nassif (2010) e
Hendricks, Atchison e Feig (2017).

Quadro 1: Material adaptado
_______________________________________________

Material Adaptado

Ampliação de imagem
Aplicativos de celular

Audiodescrição dos slides apresentados na aula
Áudio livro

Áudio para gravação
Áudio para ouvir atividades

Audiodescrição do material apresentado ao aluno
Braille

Caderno de campo em áudio
Cadernos especialmente pautados no formato DIN A-4
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Computador com leitor de voz
Contraste

Etiquetadora Braille
Filtro amarelo sobre o impresso em negro

Fotografias com audiodescrição
Iluminação

Impressão em Thermoform
Instrumentos para desenho geométricos adaptados

Lâmpada de braço flexível
Livro em formato ampliado

Livro em Braille
Livro falado

Lupa
Mapa tátil

Maquete multissensorial
Maquete tátil

Máquina Perkins
Marcadores negros em vez de azuis ou lápis

Materiais tiflotécnicos
Material com relevo e textura

Material em Thermoform
Material escrito com letra ampliada e/ou Braille

Material grafo-tátil
Modelos com contraste de cores

Modelos em relevo
Modelos tátil em 3D

Pares de cores amarelo-preto e branco- preto
Pranchas de desenho e para perfuração

Reálias (exemplos reais do material local: folhas, rochas, entre
outros)

Reglete e punção
Régua e metro Braille

Soroban
Termômetro falante
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Tipografia para textos (escolha letra)
Tiposcópio

Vídeo em tela grande

_______________________________________________
Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Dicas: na página da internet do Instituto Benjamin Constant
(IBC) é possível ter acesso a lista de todos os materiais
didáticos adaptados1, além da listagem de audiolivros2, livros
no formato ampliado3 e livros em braille4 que estão
disponíveis gratuitamente. Além disso, na pesquisa da
professora de geografia, Luciana Arruda5, existe um passo a
passo para confeccionar mapas táteis em thermoform e para
a produção de uma maquete multissensorial (ARRUDA, 2014,
p.145-147).

Metodologia: audiodescrição

A audiodescrição é uma técnica para transformar imagens em
palavras e é uma ferramenta imprescindível para a inclusão
dos alunos com deficiência visual. Existem várias definições
para a audiodescrição. Dessa maneira, a seguir, serão
apresentadas duas delas:

A audiodescrição é um recurso de acessibilidade
comunicacional que amplia o entendimento das
pessoas com deficiência visual em todos os tipos de
eventos, sejam eles acadêmicos, científicos, sociais ou
religiosos, por meio de informação sonora. Transforma
o visual em verbal, abrindo possibilidades maiores de
acesso à cultura e à informação, contribuindo para a
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inclusão cultural, social e escolar (MOTTA, 2016,
p.15-16).

Ainda segundo Motta:

A descrição é a tradução de imagens em palavras; é a
construção de um retrato verbal de: pessoas, paisagens,
objetos, cenas e ambientes, sem expressar julgamentos
ou opinião a respeito. A audiodescrição mistura
narração com descrição. Os elementos orientadores da
audiodescrição são: o que, quem, como, quando, onde,
de onde (MOTTA, 2016, p.64).

É significativo que o professor tenha o conhecimento básico
sobre audiodescrição, para que ele possa fazer a mediação
entre as imagens e o aluno com deficiência visual:

Na escola, o próprio professor pode descrever o universo
imagético presente em sala de aula como ilustrações nos
livros didáticos e livros de história, gráficos, mapas,
vídeos, fotografias, experimentos científicos, desenhos,
peças de teatro, passeios, feiras de ciências, visitas
culturais, dentre outros, sem precisar de equipamentos
para tal, mas ciente da importância de verbalizar aquilo
que é visual, o que certamente irá contribuir para a
aprendizagem de todos os alunos (MOTTA, 2011).

A autora acrescenta:
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Outros eventos escolares como feira de ciências,
passeios em museus, zoológico, centros culturais,
parques, festas juninas, precisam também contar com a
mediação da audiodescrição. As informações que são
fornecidas por monitores nesses locais poderão ser
complementadas com detalhes descritivos mais
específicos, para que os alunos com deficiência visual
possam participar de forma plena. Os próprios colegas
poderão envolver-se com essa tarefa, preparando-se
para executá-la com a ajuda do professor (MOTTA,
2016, p.162).

E conclui:

A audiodescrição em museus poderá ser gravada em
audioguias ou feitas ao vivo por monitores. Um
audioguia com audiodescrição contém mais
informações descritivas, que permitirão a visualização
do local, das obras de arte e monumentos lá expostos
(MOTTA, 2016, p.18).

Por meio de uma visita prévia ao museu, o professor pode
verificar se existem as adaptações e acessibilidade e, em caso
negativo, ele pode implementar durante a visita, como por
exemplo: realizando a audiodescrição, produzindo materiais
em alto relevo na escola, inclusive em conjunto com os
alunos, além de preparar material com letra ampliada.

Desse modo, a seguir, serão apresentados dois quadros
orientadores para que o professor possa elaborar as
audiodescrições.
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Quadro 2: Orientações para audiodescrição
_______________________________________________

Nomear/identificar: O que, quem?
Localizar/Situar: Onde?

Qualificar: Como (adjetivos)?
Ação: Faz o que, como (advérbios)?

Tempo: Quando?
Enquadramento de câmera: De onde?

_______________________________________________
Fonte: Motta (2016, p.64).

Quadro 3: Orientações para elaboração de audiodescrição
_______________________________________________

1. Ler toda obra da imagem selecionada para a
construção do roteiro audiodescrito;

2. Descreva o que você vê;
3. Não interprete a imagem;
4. Identifique a imagem;
5. Informe o ambiente;
6. Descreva do geral para o específico, de cima para

baixo e da esquerda para direita;
7. Imagens que possuem personagens se fará

necessário a descrição física, como: cor da pele,
cabelo, estatura, biotipo, vestuário, entre outras
informações pertinentes;

8. Seja claro e objetivo, priorize as informações que são
importantes para a compreensão do conteúdo
presente na imagem;

9. Escolha o vocabulário adequado a idade dos alunos
que serão beneficiados com o recurso;

10. Utilize os verbos no presente para identificar as ações
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e evite utilizar verbos no gerúndio que nos dá ideia
de movimento contínuo.

_______________________________________________
Fonte: Nascimento (2017, p.12-13).

Sugestões de leitura:

Livro Audiodescrição na escola: abrindo caminhos para a
leitura de mundo, da autora Dr.ª Lívia Maria Villela de
Mello Motta.
O Guia Prático Produção de Audiodescrição Didática,
produto da dissertação de mestrado intitulada O uso
da Audiodescrição como Tecnologia Educacional para
alunos com deficiência visual, da autora Zehetmeyer6

(2016), que traz orientações para elaboração de
audiodescrição didática de imagens estáticas para
educadores que lecionem para alunos com
deficiência visual.
A dissertação de mestrado da autora Nascimento
(2017) teve como produto um guia que orienta
professora a elaborar audiodescrição, intitulado A
audiodescrição como tecnologia em livro didático: um guia
de orientação aos professores da educação básica7.

Metodologia: orientação e mobilidade

Além da audiodescrição, é imprescindível o conhecimento
sobre orientação e mobilidade para os professores que
lecionam para alunos com deficiência visual. Além de ser
importante no dia a dia escolar, esse conhecimento é
necessário para a segurança do aluno nas aulas-passeio.

Nessa perspectiva, a Orientação e Mobilidade é:
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Essa habilidade de compreender o ambiente e
conquistada pelos deficientes visuais desde seu
nascimento e vai evoluindo no decorrer de sua vida.
Por isso, professor, você deve saber da necessidade de
nova orientação, por parte da criança, toda vez que
houver mudanças no espaço. Tal orientação poderá
durar instantes ou até semanas, dependendo da
complexidade da situação (MAZZARO, 2003, p.17).

Sobre esse tema, Coín Enriquez diz:

A orientação é definida como processo cognitivo que
permite estabelecer e atualizar a posição que se ocupa
no espaço por meio da informação sensorial, enquanto
a mobilidade, em sentido amplo, é a capacidade de
deslocar-se de um lugar para outro (COÍN;
ENRIQUEZ, 2003, p.249).

O professor e/ou a pessoa que irá acompanhar os alunos com
deficiência na aula-passeio precisam conhecer algumas
técnicas de orientação e mobilidade para proporcionar ao
aluno segurança e garantir a participação dele em todas as
atividades realizadas na aula-passeio. Para isso, no
planejamento da aula-passeio, o professor precisará pensar
de que forma será realizada a prática com os alunos com
deficiência visual, se serão convidadas pessoas que fazem
parte do corpo escolar, familiar ou os colegas de classe
videntes e, em seguida, levar o conhecimento das técnicas
para eles. É importante, se for possível, que o aluno com
deficiência visual também participe dessa etapa, para que ele
possa conhecer quem irá acompanhá-lo na aula-passeio,
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além de ter a garantia de que ele também conhece as
técnicas.

Nesse contexto, as técnicas básicas de orientação e
mobilidade são: técnica guia vidente, troca de lado, passagem
estreita, curvas, subir escadas, descer escadas, ultrapassagem
de portas, localizar cadeiras e sentar-se, técnicas de
autoajuda, técnica de proteção superior, técnica de proteção
inferior, seguir linhas guias, enquadramento ou alinhamento,
tomada de direção e localização de objetos (GARCIA, 2003,
p.69-120).

Para professores que serão responsáveis pelo planejamento
da aula-passeio em locais fechados, como os museus, podem
obter esclarecimento sobre alguns termos relacionados a
orientação e mobilidade que podem auxiliar durante a aula,
tais como:

Piso cromo diferenciado: superfície de piso
caracterizado pela diferenciação de cor em relação ao
piso adjacente, destinado a constituir guia de
balizamento ou linha guia, perceptível por pessoas
com baixa visão; Piso tátil: superfície de piso
caracterizado pela diferenciação de textura em relação
ao piso adjacente destinado a constituir aviso
perceptível por pessoas com deficiência visual (cegos e
baixa visão); Sinalização permanente ou posicional:
identifica os diferentes espaços ou elementos do
edifício. Sinalização direcional: indica destinos ou
distribuição espacial de diferentes elementos do
edifício; Símbolo internacional de acesso: identifica as
edificações ou as áreas e espaços onde existem
elementos que são “acessíveis para” ou "utilizável por"
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pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
(FELIPPE; FELIPPE, 2010, p.460).

Segue, abaixo, um quadro com dicas de condução e
orientação para um vidente quando em contato com uma
pessoa com deficiência visual:

Quadro 4: Dicas de condução e orientação
_______________________________________________

Dica 1: o encontro
Ao encontrar com uma pessoa cega, caso você não conheça,

toque em seu braço, se apresente e então inicie a conversa. Se
já conhecê-la, toque no seu braço e diga seu nome. Além disso,

nunca se afaste sem anunciar que está saindo do lado dela.
Dica 2: os ambientes

Quando explicar as direções seja o mais claro possível e, de
preferência, indique as distâncias em metros.

Dica 3: a rua
Caso a pessoa cega precise se locomover, ofereça ajuda. Caso

ela aceite, deixe que ela segure em seu braço,
preferencialmente, no seu cotovelo dobrado ou no seu ombro,
e deixe que ela acompanhe seu corpo enquanto vai andando.

Avise sempre com antecedência se existem degraus, pisos
escorregadios, buracos ou qualquer outro obstáculo que

possa impedir a livre circulação de vocês durante o trajeto.
Em um corredor estreito, onde só possa passar uma pessoa,

vá à frente e coloque seu braço para trás, de modo que a
pessoa cega possa continuar a seguir você.

Não puxe pela bengala e nem tente guiá-la por esse
equipamento.

Dica 4: para sentar-se
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Ao conduzir uma pessoa cega para sentar-se, coloque a mão
da pessoa cega sobre o braço ou encosto da cadeira e ela será

capaz de sentar-se.
Dica 5: o cão-guia

Nunca acaricie ou dê alimentos a esse animal. Os cães-guia
têm um trabalho de muita responsabilidade e, de acordo com

seu treinamento qualquer recompensa – seja comida ou
carinho – é uma forma de avisá-lo que está no seu momento

de folga.
Dica 6: uma reunião

Sempre que estiver em um local de reunião com uma pessoa
com deficiência visual, diga o nome das pessoas que estão ali

para que ela possa saber e se direcionar ao interlocutor.
Quando for conduzir uma pessoa cega ao banheiro seja

natural.
Procure descrever a posição dos equipamentos presentes no

ambiente, isso facilita a autonomia. Procure ver se o local está
limpo.

_______________________________________________
Fonte: Carletto (2010, p.27-31).

Sugestão de leitura:

livro disponibilizado gratuitamente, para
profissionais da área da Educação, pelo Ministério da
Educação no âmbito da Secretaria de Educação
Especial, intitulado Orientação e Mobilidade
Conhecimentos Básicos para a inclusão da pessoa com
deficiência visual8, que possui informações específicas
das técnicas de Orientação e Mobilidade.
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Modelo Multi-Estágio

A partir do Modelo Orion (1993), foi elaborada a aula-passeio
que será apresentada a seguir, seguindo o mesmo passo a
passo proposto por ele, contendo os cinco estágios, porém,
com as adequações com base no quarto critério:
“Acessibilidade”.

O “Estágio 1 – Organização hierárquica dos conceitos
curriculares, do concreto para o abstrato” envolve a escolha
da temática a ser trabalhada na aula-passeio. Para isso,
considerou-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a
etapa do ensino fundamental – anos finais, área de Ciências
da Natureza, unidade temática: Terra e Universo e Vida e
evolução. Segundo documento BNCC da área de Ciências da
Natureza:

Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de
Ciências da Natureza tem um compromisso com o
desenvolvimento do letramento científico, que envolve
a capacidade de compreender e interpretar o mundo
(natural, social e tecnológico), mas também de
transformá-lo com base nos aportes teóricos e
processuais das ciências (BRASIL, 2018, p.321).

Nesse contexto, no documento da BNCC, um dos objetivos
das aulas de ciências diz respeito a: "apreender ciência não é a
finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento
da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao
exercício pleno da cidadania” (BRASIL, 2018, p.321).

A partir do que foi apresentado na BNCC, desenvolveu-se um
plano de aula e uma sequência de atividades de planejamento
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a partir do modelo multi-estágio Orion (1993), com as
adaptações para pessoas com deficiência visual. É importante
lembrar que os conteúdos curriculares trazidos na aula-
passeio não se encerram, pois eles serão trabalhados
posteriormente em sala de aula e/ou no laboratório, de forma
mais abstrata, ou seja, aquilo que foi tratado concretamente
na aula-passeio estará presente novamente no futuro, com
conteúdo que faz parte do currículo escolar de Ciências.

O conteúdo curricular trazido na aula preparatória é o
suficiente para a redução do espaço novidade e realização da
aula-passeio, assim sendo, é relevante que os aluno já tenham
tido algum contato com o conteúdo que será apresentado de
forma prática na aula-passeio e que prossiga com esse
aprendizado após a aula-passeio. Lembrando o que menciona
Orion (1993, p.328, tradução nossa): “A aula-passeio junto com
a unidade preparatória constitui um módulo independente
que serve como ponte concreta para níveis de aprendizado
mais abstrato”. Nessa perspectiva, será apresentado um plano
de aula para a aula-passeio, que será apresentado a seguir:

I. Plano de Aula:

Data:
Horário da aula:
Tempo de aula: 3 aulas
1ª: sala de aula com duração de 2 horas
2ª: aula-passeio com duração de 3 horas
3ª: sala de aula com duração de 2 horas

II. Dados de Identificação:

Escola:
Professora: Daniela Ferreira Barbosa Ramos
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Área do conhecimento: Ciências da natureza
Componente curricular: Ciências
Unidade temática: Terra e Universo e Vida e evolução
Público-alvo: Alunos com deficiência visual do 6º ano
e 7º ano do Ensino Fundamental II – Anos Finais
Período: Manhã

III. Tema:

Conhecendo um Monumento Natural na cidade do
Rio de Janeiro na perspectiva das ciências biológicas.

IV. Objetivos:

Conhecer um Monumento Natural – uma unidade de
conservação da cidade do Rio de Janeiro.
Objetivo Geral:
Vivenciar atividades práticas em uma Unidade de
Conservação (UC) da cidade onde moram.
Objetivos Específicos:
Aprender as regras para visitação no Monumento
Natural;
Aprender a se localizar a partir do uso de maquete e
mapas;
Conhecer as rochas que compõem a região;
Conhecer o papel da rocha gnaisse facoidal na
história da cidade: conhecida como a mais carioca das
rochas. A rocha que está presente no Pão de Açúcar e
que está presente na arquitetura da cidade do Rio de
Janeiro;
Realizar algumas atividades em silêncio, a fim de
conhecer os sons da região, como: da fauna e do mar;
Localizar-se espacialmente em relação aos pontos
cardeais;

47



Relacionar a cobertura vegetal à variação da
temperatura do ambiente;
Discutir biodiversidade em um fragmento de mata
atlântica;
Desenvolver a percepção auditiva como instrumento
de identificação da biodiversidade;
Realizar atividades práticas para conhecer as árvores
por meio de suas folhas;
Investigar e levantar hipóteses sobre o porquê existe a
diferença de tonalidade e do formato das folhas em
processo de decomposição;
Inferir sobre a importância dessa região para a cidade
do Rio de Janeiro;
Identificar a presença de espécies exóticas na região
ou discutir a introdução de espécies exóticas em
uma UC;
Conhecer as características do Bioma Mata Atlântica e
sua importância.

V. Conteúdo/Objetos de conhecimento:

Forma, estrutura e movimentos da Terra;
Diversidade de ecossistemas;
Fenômenos naturais e impactos ambientais.

VI. Habilidades:

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que
estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à
atmosfera) e suas principais características;
(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha,
relacionando a formação de fósseis a rochas
sedimentares em diferentes períodos geológicos;
(EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas
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brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água,
ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à
temperatura etc., correlacionando essas características
à flora e fauna específicas;
(EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por
catástrofes naturais ou mudanças nos componentes
físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam
suas populações, podendo ameaçar ou provocar a
extinção de espécies, alteração de hábitos, migração
etc.

VII. Justificativa:

Será realizada uma aula-passeio com o objetivo de
conhecer na prática os conteúdos que são melhores
trabalhados fora da sala de aula e estão presentes no
local de realização da aula.
Segundo consta na Base Nacional Comum Curricular,
a área de Ciências da Natureza: “[...] tem um
compromisso com o desenvolvimento do letramento
científico, que envolve a capacidade de compreender e
interpretar o mundo (natural, social e tecnológico),
mas também de transformá-lo com base nos aportes
teóricos e processuais das ciências”. Para interpretar e
compreender o mundo natural é importante que o
aluno o conheça.
A importância de conhecer uma UC, por ser um local
de proteção ambiental, é a de apresentar, aos alunos,
material concreto sobre o conteúdo teórico que será
apresentado a ele em sala de aula.
No Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar
e da Urca – MoNa os alunos terão acesso a resquício
do ecossistema Mata Atlântica, bem como conhecer a
fauna e a flora existentes no local. Além disso, poderão
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conhecer um dos complexos geológicos mais famosos
do Brasil, formado por três montanhas: Pão de Açúcar,
Morro da Urca e Cara de Cão.
Essa também é uma região historicamente famosa,
pois, em 1º de março de 1565 a cidade de São Sebastião
do Rio de Janeiro foi fundada por Estácio de Sá.
O uso do material concreto para as atividades é
importante, pois possibilita a interação direta com o
objeto do conhecimento e, através da manipulação
desse material, construir hipóteses cognitivas,
conceituar e fazer relações e se apropriar do
conhecimento em questão, com o objetivo de facilitar
a realização de abstração após passar pelo concreto.
A escolha das cores para a elaboração dos materiais
deve-se ao contraste necessário para a melhor
adequação do material aos alunos com baixa visão.

VIII. Desenvolvimento do tema:

1ª aula: Será desenvolvida uma aula em sala de aula
antecedendo a aula-passeio com o objetivo de reduzir
o espaço novidade. Serão apresentados slides com
informações básicas da região que irão visitar, da
fauna e flora da região. Os slides terão som dos
pássaros mais frequentes na região, com isso, o aluno
pode ter contato com o som antes de ir ao habitat dele.
Além disso, os alunos terão contato com uma amostra
de rocha gnaisse facoidal que compõe os Morros do
Pão de Açúcar e da Urca. Nesse dia, os alunos irão
responder um questionário com perguntas específicas
sobre rochas, intemperismo e erosão, espécie nativas e
exótica, fauna local, flora local, diferença de
temperatura e localização.
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2ª aula: Dia da aula-passeio. Cada aluno terá seu
caderno de campo em papel ou digital por meio do
uso do celular para gravar áudio a respeito das
atividades a serem realizadas. Todos os alunos estarão
acompanhados de um guia vidente para auxiliar na
orientação e mobilidade, além de assegurar que
poderão realizar as atividades sem se machucar.

3ª aula: Aplicação do pós-teste e elaboração de
redação para cada aluno sobre o que aprendeu com as
atividades na aula-passeio. Por meio de uma redação
avaliar a aula-passeio, a acessibilidade, se gostaria que
algo fosse diferente e o que foi mais importante para a
sua participação efetiva na aula-passeio.

IX. Recursos didáticos:

Maquete tátil, mapa tátil em thermoform dos biomas
brasileiros, rosa dos ventos em thermoform,
audiodescrição do local e dos materiais apresentados
em sala de aula, apresentação de slides com sons de
pássaros da região, folhas da região e rocha da região,
lupa e caderno de campo (por meio de recursos de
áudio do celular do aluno, impresso em Braille ou em
letra ampliada).

X. Avaliação:

Aplicação de teste antes e depois da aula-passeio
sobre o tema da aula, com a finalidade de aferir se
houve aprendizado após a aula-passeio.
A participação ativa do aluno também será avaliada ao
longo das aulas.
Avaliar os alunos ao final da aula-passeio, por meio de
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uma discussão em grupo, sobre a troca de experiência
e as hipóteses.
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3

O ESTÁGIO 1 - ESCOLHA DA ÁREA DA
AULA-PASSEIO

O “Estágio 1A – Escolha da área da aula-passeio” diz respeito
ao local escolhido para a realização da aula-passeio, que se
situa no Município do Rio de Janeiro, na Pista Claudio
Coutinho que está no MoNa, na Zona Sul da cidade no bairro
da Urca.

Essa região foi escolhida por ser um Monumento Natural1,
que tem como objetivo preservar a integridade de um
elemento natural único2. Além disso, é uma área de
relevância histórica, pois foi o local de fundação da cidade do
Rio de Janeiro: “[...] Sem dúvida a região da Guanabara
respondia satisfatoriamente às premissas econômicas,
geopolíticas e militares nas quais o rei, secundado por seus
conselheiros, se baseara para fundar a cidade [...]”
(CAVALCANTI, 2004, p.22).

Além disso, possui grande importância geológica, sendo
considerado o sítio geológico3 mais famoso do país. Existe um
resquício do Bioma Mata Atlântica, antes amplo no Brasil,
mas que por questões de expansão das cidades e ações
humanas, hoje está em pequena quantidade4.
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A partir do Decreto municipal nº 26.578 de 1 de junho de 2006
(BRASIL, 2006) foi declarado como monumento natural o
conjunto dos Morros do Pão de Açúcar e Urca. Até essa data a
Pista Claudio Coutinho5, que era conhecida como caminho
do Bem-te-vi depois estrada do Costão, local de realização da
aula-passeio, era administrada pelo Exército Brasileiro, foi
aberta à visitação ao público no ano de 19806.

A visitação no MONA dos Morros do Pão de Açúcar e
da Urca é realizada por dois acessos principais: a
primeira através do teleférico, com acesso direto ao
topo dos morros da Urca e do Pão de Açúcar, em área
sob concessão da Companhia Caminho Aéreo do Pão
de Açúcar; a segunda, é a entrada pela Pista Cláudio
Coutinho, na parte baixa da UC, e que possibilita a
caminhada e corrida pela pista, a pesca, apreciação da
natureza e da paisagem do entorno, e o acesso às
trilhas e às diversas áreas de escaladas do MONA. [...] A
Pista Claudio Coutinho, também conhecida como
Caminho do Bem-te-Vi, contorna a base dos Morros da
Urca e do Pão de Açúcar pela face sul e é a “porta de
entrada” para a parte de baixo do MONA. A Pista é um
caminho de largura média de 5 m, com 1.250 metros de
extensão, apresentando revestimento asfáltico,
iniciando após uma pequena estrada em aclive,
revestida em paralelepípedo, com acesso pela Praia
Vermelha (FUNBIO; SMAC, 2012, p.274-296).

Foram feitas quatro visitas ao MoNa, na Pista Cláudio
Coutinho, no ano de 2018 e 2019, nas quais havia a presença
de um Guarda Municipal com quem foi realizada uma
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conversa informal sobre as visitas escolares na região. Na
ocasião, o Guarda Municipal indicou que na placa de entrada
do MoNa havia o contato telefônico específico para pesquisas
científicas e para visitas escolares. Por meio desse número
telefônico foi possível conversar com o gestor do MoNa, que
informou que a área recebe visitas escolares e que por meio
do contato telefônico7 é possível receber um suporte da
gestão do local para o dia da realização da aula-passeio.

Além disso, não há o Centro de visitantes conforme
mencionado no Plano de Manejo e não há funcionários para
receber os visitantes e tirar dúvidas e nem a disponibilização
de materiais, conforme esse documento menciona. E não há
banheiros públicos, somente na Praia vermelha, porém estão
em manutenção, e o local não possui estacionamento
específico para os ônibus escolares. Entretanto, ainda assim, a
região pode ser visitada com alguns ajustes, os alunos podem
utilizar o banheiro do ônibus escolar, além disso, deverão
levar água, pois não há no local.

Quando o professor entrar em contato com a gestão do local
ele deve informar quantos são os alunos e se poderiam
auxiliar na visitação escolar, embora haja informação sobre
visitas escolares na placa de entrada da Pista Cláudio
Coutinho e no Plano de Manejo. O lanche pode ser feito na
escola caso ela seja próxima ao local. Além disso, há um
centro de visitantes no bondinho do Pão de açúcar que conta
com funcionários do setor educativo, conforme foi visto em
visita ao local, portanto, poderia ser feita uma parceria com a
intenção de receber mais escolas na região da Pista Claudio
Coutinho, que poderiam utilizar a infraestrutura do local
como bebedouro e banheiro.

A seguir, serão descritas atividades a serem realizadas nas
fases da aula-passeio:
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Quadro 5: Atividades a serem realizadas nas fases da aula-
passeio

_______________________________________________

Fases da aula-passeio / Atividades a serem realizadas

1ª Fase - Preparação
Aula prévia sobre a temática da aula-passeio com o
objetivo de reduzir o espaço novidade;
Uso de slides com fotografias da região e sons dos
pássaros locais;
Amostras de materiais da localidade da visita (folhas e
rocha);
Apresentação da maquete e dos mapas que serão
utilizados na aula-passeio;
Conversa sobre como será o sistema de apoio físico. Os
alunos com deficiência poderão conversar com
aqueles que serão seus pares;
Pré-teste sobre os conhecimentos da temática.

2ª Fase - Aula-passeio
Realização da aula-passeio;
Roda de conversa sobre a aula-passeio.

3ª Fase - Síntese
Responder ao Pós-teste;
Elaborar um resumo da aula-passeio sobre os
conteúdos desenvolvidos na aula e sobre a
acessibilidade;
Desenvolver uma linha histórica da aula desde a etapa
de preparação até a finalização da aula-passeio de
forma a aferir a evolução da aprendizagem dos
conteúdos do concreto para o abstrato (Para o
professor).
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_______________________________________________
Fonte: Elaborado pela autora (2021) com base em Orion (1993).
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4

O ESTÁGIO 2 - MAPEAMENTO
EDUCACIONAL DA ÁREA DA AULA-

PASSEIO

O “Estágio 2 – Mapeamento educacional da área da aula-
passeio” diz respeito às estações de estudo que foram
selecionadas e seus potenciais educativos. Nessa etapa o
professor precisa utilizar a sensibilidade colocando-se no
lugar do outro com o objetivo de estar atento aquilo que não é
visível, mas que faz parte do local, por exemplo: os sons dos
pássaros, da água do mar batendo nas rochas, a sensação
térmica, entre outros. Assim, sugere-se nessa etapa um
treinamento de sensibilidade para o professor atender aos
alunos com deficiência visual.

Estação de Estudo 1

Localização: placa Pista Cláudio Coutinho localizada na
parte externa na entrada do MoNa.

Fatores relevantes para a seleção: local facilmente
encontrado. O espaço acomoda as atividades com número
relevante de alunos.
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Potencial educativo: por ser localizado na entrada do MoNa
é uma região importante para os alunos compreenderem o
espaço que divide o bairro da Urca e a Unidade de
Conservação e a diferença entre a constituição urbana da
cidade e a região que irão visitar. Nessa região localiza-se um
estacionamento e uma escola, além de uma praça que fica na
frente da Praia Vermelha. Também possui uma placa com
regras a serem seguidas dentro do MoNa (ler para os alunos).

Acessibilidade: o chão é de paralelepípedo e por isso tem
alguns desníveis. Maior atenção aos alunos que utilizarem
bengala para que ela não prenda nos espaços entre as rochas
do chão. Quanto a orientação e mobilidade, o guia pode
orientar o aluno a utilizar a bengala, além da técnica de guia
vidente, ou o aluno pode elevar a bengala próximo ao corpo
para não tocar no chão. Além disso, o local fica no início de
uma ladeira, por isso, quando for realizar atividade é
importante verificar uma área plana para que todos possam
ficar de pé sem problemas de equilíbrio.

Observação: até chegar à Estação 2, o chão tem alteração de
paralelepípedo para asfalto, por isso, é importante informar
ao aluno com deficiência visual. Existem placas informativas
até o ponto 2 e é importante realizar a leitura, pois o aluno
com deficiência visual deve ter acesso às informações ali
contidas. Além disso, existe um trecho íngreme, que também
deve ser avisado ao aluno com deficiência visual. Por fim, a
duração da caminhada entre o ponto 1 e 2 é de cinco minutos.

Em relação a orientação e mobilidade, segue abaixo a
ilustração contendo técnica de guia vidente com uso da
bengala longa:
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Figura 1: Ilustração sobre técnica de Guia Vidente com uso de
bengala longa

Fonte: Acervo pessoal

Notas proemias: Em todas as ilustrações a aluna é
branca tem cabelos soltos na altura dos ombros cor
castanho escuro. Usa óculos escuros, camiseta rosa
calça comprida azul marinho e tênis cinza. O aluno é
moreno cabelo curto castanho escuro e olhos
castanhos. Usa blusa marrom, calça comprida preta e
tênis preto. A professora é negra, olhos castanhos, tem
cabelos na altura dos ombros próximos as orelhas. Usa
blusa branca, casaco rosa, calça marrom e sapatilha
bege.

Audiodescrição da figura 1: ilustração horizontal do
aluno guiando a aluna. À esquerda a aluna segura na
mão direita a bengala longa cinza e o elástico da
bengala envolto na mão. Com a mão esquerda ela
segura o braço direito do aluno acima do cotovelo que
está ligeiramente flexionado. Ambos sorriem e
caminham. Ao fundo duas árvores com folhas verdes e
o chão é verde com algumas pequenas rochas,
pequenas plantas e flores rosas e brancas.
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Fotografias da Estação de Estudo 1

Figura 2: Placa Pista Cláudio Coutinho

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 2: Fotografia horizontal de
placa da Pista Cláudio Coutinho. No centro um
caminho de paralelepípedos na parte superior dele
um portão de ferro aberto. A esquerda uma parede
branca com duas janelas com vidro fume na parte
superior e uma janela na parte inferior. A frente uma
calçada com alguns arbustos plantados. A direita uma
calçada composta de pedras com algumas plantas
entre elas. O fundo composto de plantas e duas placas
uma menor de proibição no local e a outra maior com
fundo preto contendo a silhueta dos morros da Urca e
do Pão de Açúcar e duas linhas representando o local
por onde passa o bondinho em branco: Pista Cláudio
Coutinho Monumento Natural dos Morros do Pão de
Açúcar e da Urca Diariamente/ Daily das 6h às 18h*
from 6am to 6pm*. Abaixo a logomarca branca da
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro no fundo preto,
um boto à direita e um ramo de louro, à esquerda
outro boto e um ramo de carvalho, no centro um
escudo com três setas verticais e no centro um barrete
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frígio – uma espécie de touca ou carapuça – acima
uma coroa com cinco torres.

Figura 3: chão de paralelepípedo

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 3: fotografia vertical de
algumas folhas sobre chão de paralelepípedos.

Estação de Estudo 2

Localização: a Pista tem marcos com medidas e o marco zero
inicia-se quando termina o chão de paralelepípedo. A
segunda estação localiza-se no marco zero onde é possível ver
uma rocha sobre o asfalto da pista.

Fatores relevantes para a seleção: fenômenos falam por si. É
facilmente encontrado. É possível acomodar um número
relevante de estudantes e é seguro fisicamente (possui guarda-
corpo a direita e o chão é todo de asfalto).

Potencial educativo: nesse ponto é possível que o aluno
tenha acesso a rocha e demonstração natural de fraturas de
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alívio. Possui vegetação nas rochas e uma vegetação que está
localizada no costão que faz sombra na pista. É possível ouvir
o som do mar encontrando o costão rochoso que se localiza
abaixo do guarda-corpo. Por meio do tato é possível que os
alunos possam conhecer as raízes que crescem dentro e no
entorno da rocha. Nessa região possui uma placa explicativa
sobre as fraturas de alívio. Além disso, é possível ouvir e ver o
movimento de pequenos lagartos e pássaros que visitam a
vegetação. Nas rochas possuem liquens e musgos que os
alunos podem tocar. Acima desse local, visualmente, é
possível ver o bondinho passando, informação importante
para passar ao aluno com deficiência visual.

Acessibilidade: informar ao aluno com deficiência visual
sobre o espaço da Pista, quanto a presença do guarda-corpo a
direita e da rocha a esquerda. Precisa ser sinalizado que existe
uma construção em concreto (baixa) que divide a pista e a
rocha. Escolha os espaços onde seja possível para o guia
vidente entrar com o aluno com deficiência visual para tocar
na rocha, na árvore, liquens e musgos. Quando o aluno com
deficiência visual for tocar, ou caso ele precise abaixar para
conhecer o solo com as mãos, é necessário fazer a
autoproteção. Assim, para autoproteção inferior o aluno
flexiona o braço na altura da cintura e próximo ao corpo. Para
autoproteção superior ele deve flexionar o braço, a mão
próxima ao rosto com a palma para fora. Ler a placa e fazer
audiodescrição da imagem presente na mesma.

Observação: entre a estação 2 e a estação 3 é possível
experienciar áreas completamente descobertas e áreas com
sombra. No trajeto escuta-se ao fundo a voz das pessoas na
Praia Vermelha e ao longo da caminhada esse som reduz.
Existem placas no caminho e é importante fazer a leitura.

Em relação a orientação e mobilidade, segue abaixo a
ilustração contendo técnica de autoproteção:
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Figura 4: ilustração técnica de autoproteção

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 4: ilustração horizontal da
aluna e a professora próximas a rocha. À esquerda a
aluna está com braço direito flexionado a frente do
corpo, próximo a barriga, com a palma da mão em
direção ao seu corpo. O braço esquerdo está
flexionado e a mão esquerda com o dorso próximo ao
seu rosto. Ela está de frente para a professora. À direita
a professora está com a mão esquerda na cintura e a
direita voltada na direção da rocha. Ao fundo, céu azul
claro com nuvens brancas. Ao lado da rocha uma
árvore com folhas verdes e no chão verde escuro com
algumas folhas verde claro, pequenas plantas e uma
flor na cor branca e outra na cor rosa.

Fotografias da Estação de Estudo 2
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Figura 5: marco zero da pista

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 5: fotografia vertical de
placa marco da pista. No centro o marco feito de
concreto possui uma placa com fundo azul claro, em
azul escuro e branco, 0m e uma seta indicando para a
esquerda. Abaixo com fundo azul escuro, em branco,
2.500m com uma seta indicando para a direita. Ao
lado, tanto direito quanto esquerdo, perpassando o
marco três cilindros de ferro cor verde dispostos na
horizontal constituindo o guarda-corpo. Fundo com
árvores. O piso é asfalto.
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Figura 6: Rocha sobre asfalto

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 6: fotografia horizontal da
Pista Cláudio Coutinho. No centro a Pista constituída
de asfalto e ao fundo várias pessoas. Do lado direito o
guarda corpo formado por marcos de concreto e ferro
na cor verde que perpassa esses marcos. Atrás do
guarda corpo algumas árvores. Do lado esquerdo uma
rocha com falha que desloca da rocha principal até o
asfalto da pista. Há vegetação em uma parte da rocha e
ao fundo a imagem do morro do Pão de Açúcar e uma
estação do bondinho.

Figura 7: Raiz e rocha

Fonte: Acervo pessoal
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Audiodescrição da figura 7: Fotografia horizontal de
rocha e raízes na cor marrom sobre ela.

Figura 8: Rocha e liquens

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 8: fotografia horizontal de
rocha sobre ela liquens na cor verde claro e branco,
musgos na cor verde e três pequenas plantas com
folhas verdes ao lado um pequeno tronco de madeira
preso a rocha.

Figura 9: Rocha e árvore

Fonte: Acervo pessoal
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Audiodescrição da figura 9: fotografia vertical de
rocha e árvore. À direita a rocha grande com um
pedaço dela deslocado sobre a pista de asfalto
formando um espaço vazio entre elas. Sobre a rocha
uma árvore com tronco estreito e alguns galhos com
folhas verdes e raízes expostas sobre a rocha. Na base
dela uma pequena bromélia verde. Ao fundo árvores e
a luz do sol. À esquerda uma pista de asfalto.

Figura 10: Espaço entre a pista e a rocha

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 10: fotografia vertical de
rocha em dia ensolarado. À direita trecho de rocha
entre ela e o asfalto meio fio composto de concreto.
Espaço vazio entre ele e a rocha com solo arenoso e
algumas folhas nas cores amarelo e marrom. À
esquerda o guarda corpo, algumas árvores com folhas
verdes e a pista de asfalto.
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Estação de Estudo 3

Localização: localizada na placa da subida da Trilha do
Morro da Urca. Está no marco 300m. A caminhada entre a
segunda estação e a terceira leva cerca de 10 minutos.
Importante contar a parada para leitura da placa que existe
no trajeto.

Fatores relevantes para a seleção: assim que chega a esse
local percebe-se a diferença na temperatura e umidade. O
solo é diferente e o som também. Tem espaço para realização
das atividades e bancos para que os alunos possam sentar-se.
A observação é que nessa área tem muitos mosquitos, por
isso, é importante passar repelente.

Potencial Educativo: na região existe um trecho de mata,
além da presença de insetos, pássaros e o solo diferenciado. O
som que vem da Praia vermelha é abafado e escuta-se mais o
som dos pássaros dos insetos e de pequenos répteis
deslocando-se entre as folhas. Existem folhas em vários graus
de decomposição, com isso, é possível fazer uma coleta da
serapilheira e depois a análise desse material.

Acessibilidade: o chão é diferente em alguns trechos: solo da
mata, em outro feito de madeira e em outro de rocha. Existe
um abrigo coberto feito de madeira com degraus, também em
madeira. Nesse local existem bancos de madeira e quando o
aluno com deficiência visual for sentar-se, o guia deve avisar
que não há encosto e direcioná-lo a frente do banco e pedir
para que o aluno fique sempre com o dorso da mão e os dedos
relaxados, para não ferir a parte interna da mão que é
utilizada para o tato e faça uma varredura no banco antes de
sentar-se. Como existem animais na região, o guia precisa
checar se não há algum animal ou fezes antes de direcionar o
aluno. É importante avisar sobre essa diferença no chão para
os alunos com deficiência visual e o guia precisa avisar
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quando houver a mudança de um tipo de chão para outro.
Quando for subir os degraus o guia deve avisar que irão subir
uma escada e se possível quantos degraus possui. O guia sobe
primeiro e aguarda o aluno com deficiência visual e
prossegue a subida, sendo que o aluno com deficiência visual
fica sempre um degrau atrás do guia. Por fim, quando
terminar a subida, o guia deve parar e informar que acabou a
subida. A descida deve ser feita da mesma forma, com o guia
sempre um degrau a frente do aluno. Na parte da mata onde
tem uma escada feita com rochas, o guia deve levar o aluno
com deficiência visual e mostrar para ele como é o chão. O
aluno deve sentir com os pés e se sentir confortável para
subir, caso contrário, essa etapa não é imprescindível para a
realização das atividades.

Observação: as atividades a serem realizadas na estação 3
requer mais tempo para realização. Como é um local que
possui escadas e diferença na composição do chão é
importante fazer as atividades com calma e com atenção para
não haver acidentes. Entre a estação 3 e a estação 4 existe área
descoberta com sol. Ouve-se bem o som do mar nas rochas do
costão e são 15 minutos de caminhada. Além disso, existem
algumas placas na região que precisam ser lidas.

Em relação a orientação e mobilidade apresenta-se abaixo as
ilustrações sobre a técnica para subir e descer escada e a
técnica para sentar-se.
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Figura 11: Ilustração técnica sentar-se

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 11: ilustração horizontal do
aluno e a aluna ladeando um banco de madeira. Ela
está em frente ao banco de madeira marrom com
encosto. Com a mão direita, com o dorso da mão, ela
encosta no assento. Com a mão esquerda ela apoia no
encosto do banco. Atrás do banco está o aluno, de
frente e olhando para ela. Está com a mão direita
flexionada com a palma para cima e a esquerda atrás
do encosto. Ao fundo céu azul com nuvens brancas e
uma árvore com folhas verdes. O chão verde escuro
com pequenas rochas, flores rosas e pequenas plantas
com tons de verde claro, escuro e amarelo.
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Figura 12: Ilustração de aluna sentada

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 12: ilustração horizontal da
aluna sentada em banco de madeira. Ela está sobre o
banco de madeira com encosto. A mão direita no
banco e a esquerda sobre a perna. Ao fundo céu azul
claro com nuvens brancas, uma árvore com folhas
verdes. O chão é verde escuro com pequenas rochas,
pequenas plantas com folhas verde escuro, verde claro
e amarelo e flores na cor rosa.
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Figura 13: Ilustração técnica subir a escada

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 13: ilustração vertical do
aluno guiando a aluna subindo uma escada de
madeira. No centro, a escada de madeira com quatro
degraus. O solo na cor cinza e nas laterais da escada
pequenas rochas duas flores brancas e pequenas
plantas com folhas verde claro, escuro e amarela. À
esquerda da escada o aluno sobe com o pé esquerdo
no segundo degrau e o pé direito quase toca o terceiro
degrau. A aluna com sua mão esquerda segura o braço
direito do aluno acima do cotovelo que está levemente
flexionado. O pé esquerdo dela está no primeiro
degrau e o direito quase toca o segundo degrau. Ao
fundo céu azul claro com nuvens brancas e solo verde.
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Figura 14: Ilustração técnica descer escada

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 14: ilustração vertical da
aluna e do aluno descendo uma escada feita de rocha.
Ela apoia com a mão esquerda o ombro direito do
aluno a perna direita está no segundo degrau e a
esquerda no terceiro de baixo para cima. Ele está no
último degrau uma frente dela. Ambos sorriem. Na
lateral esquerda da escada duas árvores com folhas
verdes e pequenas plantas com folhas verde claro,
escuro e amarelo e duas flores brancas. Na lateral
direita duas árvores com folhas verdes, pequenas
plantas com folhas verde claro, escuro e amarela e três
flores brancas. Ao fundo céu azul claro com nuvens
brancas.

Fotografias Estação de Estudo 3
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Figura 15: Início da trilha do Morro da Urca

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 15: fotografia horizontal de
duas placas em trilha. À esquerda placa verde,
caracteres em preto, sob uma haste de madeira com
aviso. À direita, placa larga sobre quatro apoios. Sobre
fundo branco e em preto, Trilha do Morro da Urca,
outras informações, fundo preto letras brancas, com
mapa da região. Ao fundo, vegetação verde. Piso de
rochas com diferentes tamanhos.
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Figura 16: Tipo de chão local

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 16: fotografia vertical de
piso constituído de várias rochas de diversos
tamanhos nas cores cinza claro e escuro. Ao fundo
algumas pequenas plantas e folhas secas sobre as
rochas.
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Figura 17: Escadas feitas de rochas na trilha do Morro da Urca

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 17: fotografia vertical de
trilha. No centro 5 degraus formados por rochas de
diversos tamanhos sobre elas folhas secas. Tanto do
lado direito quanto esquerdo plantas com folhas
verdes. Incidência de raios solares nas folhas e nos
degraus. Fundo com vegetação verde.
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Figura 18: Dossel da floresta na região

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 18: fotografia horizontal da
copa de árvores com galhos de diversas espessuras
marrom e folhas verdes. Por entre as folhas incidência
de luz.

Figura 19: Parte coberta com bancos de madeira

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 19: fotografia horizontal de
uma construção na trilha. No centro, a construção em
madeira com três degraus, também em madeira, ao
lado esquerdo, alguns pedaços de rocha e vegetação.
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Os degraus em direção a base da construção. Ela é
quadrada contém bancos de madeira com assento
formado de placa de madeira sob dois apoios, também
em madeira. Estão dispostos na extremidade dos
quatro lados da base. No centro da base quatro apoios
cilíndricos e altos de madeira dispostos na vertical
termina em um teto que cobre a construção. Ao fundo
árvores e vegetação baixa nas cores verde.

Figura 20: Trecho de solo da região

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 20: fotografia horizontal
contendo vegetação rasteira folhas verdes e galhos e
folhas secas dispostos sobre o solo.
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Figura 21: Escada de madeira

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 21: fotografia horizontal de
três degraus formados de placas de madeira de
espessura estreita. Na base do primeiro degrau um
pedaço de tronco de madeira disposto na horizontal
no vão entre o degrau e o chão que possui pequenas
plantas com folhas verdes e folhas secas. No vão entre
o primeiro e o segundo degrau dois troncos de
madeira dispostos na horizontal. O vão entre o terceiro
e o segundo degraus está vazio. À esquerda alguns
pedaços de rocha e à direita dois pedaços de rocha e
algumas folhas secas sobre o primeiro degrau e folhas
verdes de uma planta.
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Figura 22: Banco de madeira

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 22: fotografia horizontal de
um banco de madeira. No centro o banco contendo
duas placas dispostas na horizontal sobre dois apoios,
com um espaço entre eles, dispostos na vertical. A
base é composta de ripas uma ao lado da outra na
horizontal. Ao fundo vegetação com folhas verdes
quantidade predominante à esquerda e à direita
incide luz solar.

Figura 23: Caixa de serapilheira 1

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 23: fotografia horizontal de
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um recipiente com folhas. Diversas folhas com as
cores: verde, amarela, marrom e em vários estágios de
decomposição e duas flores pequenas vermelhas.
Estão dentro de um recipiente retangular transparente
sobre duas ripas de madeira com um vão entre elas.

Figura 24: Caixa de serapilheira 2

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 24: fotografia horizontal de
um recipiente transparente com folhas dentro. No
centro, a vista da lateral do recipiente com conteúdo
de diversas folhas verdes, amarelas, marrom em
diferentes estágios de degradação. Sobre uma base de
madeira. Ao fundo plantas com folhas verdes e um
tronco de uma árvore. Duas placas desfocadas sendo
uma na cor vermelha apoiada em dois suportes e uma
rocha ao fundo.

Estação de Estudo 4

Localização: localiza-se no marco 800m e finaliza na placa "A
Odisseia do Pão de Açúcar".

Fatores relevantes para a seleção: o local possui rocha em
áreas de mata facilmente encontrada, inclusive, nessa rocha
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algumas pessoas treinam para a prática de escalada. Além
disso, possui espaço para realizar as atividades com os alunos.
O chão em sua maioria é de asfalto e fica distante da área do
guarda-corpo.

Potencial Educativo: nesse trecho existem muitas borboletas,
pássaros e insetos. Existem placas informativas sobre as
espécies. Diante disso, é importante que seja feita a leitura
das placas e a audiodescrição das espécies que estiverem no
local. Há uma rocha na região de floresta e é possível tocar na
rocha e perceber a diferença no solo próximo a ela. Além
disso, existe diferença de temperatura na região. Ao pisar no
solo ouve-se o som específico das folhas secas que constituem
o local. Para a informação do público, existe placa sobre o
projeto de manejo de espécies exóticas invasoras da flora e
uma placa sobre o mico. Existe, também, um marco com uma
placa de uma árvore pau-brasil plantada no ano de 2000.
Também existem bancos de concreto com tampo de madeira.

Acessibilidade: ao realizar a atividade de tocar na rocha, é
importante que antecipadamente seja checado se a região
está limpa para pisar, pois, próximo a ela existe uma lixeira e
algumas pessoas jogam lixo nessa região de forma incorreta.
É possível que vários alunos ao mesmo tempo toquem na
rocha e, se for o desejo da turma, há espaço até para ser
formada uma roda em volta da rocha. Existem cerca de 8
bancos de concreto com tampo de madeira espalhados nessa
região. Dessa maneira, é importante verificar, antes de sentar-
se, se existe algo no banco e direcionar a mão do aluno com
deficiência visual para fazer a varredura no banco, lembrando
que ele não possui encosto e é necessário avisar isso ao aluno.
Além disso, é fundamental que seja feita a leitura das placas
da região e, também, fazer audiodescrição do local. Por fim, é
possível ver que essa região está na base do morro Pão de
Açúcar e isso deve ser informado ao aluno.
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Observação: durante toda a caminhada é possível sentir
cheiro de maresia e de "mato" nos trechos de floresta, o que
pode ser estimulado aos alunos perceberem isso. A aula-
passeio termina nesse trecho, pois existem bancos onde a
turma pode se reunir para finalizar a aula-passeio.
Lembrando que, sempre que for sair da região de asfalto, o
aluno com deficiência visual deve ser avisado.

Figura 25: Marco 800 m

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 25: Fotografia vertical de
uma placa. Sobre fundo verde e em preto e branco,
800m seta para a esquerda. Sobre fundo preto e em
verde e branco 1.700 m seta para a direita.
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Figura 26: Rocha

Fonte: Acervo pessoal

Notas proemias: Intemperismo – é um processo físico,
químico e biológico que provoca alteração nas rochas
sendo os principais fatores clima e o relevo.

Audiodescrição da figura 26: Fotografia vertical de
uma rocha. No centro a rocha grande larga na base
reduz de largura até o topo. A superfície é heterogênea
com desgastes do intemperismo. Incidência de sol no
topo da rocha. Existem alguns pontos com manchas
brancas de pó de magnésio utilizado por escaladores
que treinam nessa rocha.
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Figura 27: Solo da região com folhas secas

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 27: Fotografia horizontal de
diversas folhas secas sobre solo com pequenas plantas
com folhas verdes.

Figura 28: Vista do morro Pão de Açúcar

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 28: Fotografia vertical de
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árvores e arbustos em um dia ensolarado. Ao fundo
uma parte de uma rocha.

Figura 29: Placa árvore pau-brasil

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 29: Fotografia horizontal de
uma placa de metal quadrada. Sobre fundo preto e em
cinza “PAU-BRASIL” abaixo ECEME e depois 22 DE
ABRIL DE 2000. Mais abaixo a direita a sigla AGR. A
placa está sobre o solo com predominância de
pequenas plantas com folhas verdes e algumas secas.

Figura 30: Banco local

Fonte: Acervo pessoal
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Audiodescrição da figura 30: Fotografia horizontal de
um banco comprido com duas bases feitas com
pequenas rochas unidas. O assento é feito de três
tábuas de madeira estreitas e dispostas na horizontal
uma ao lado da outra com pequeno espaço entre elas.
O fundo é composto por vegetação e o tronco de um
arbusto. O solo possui pequenas plantas folhas verdes
e secas e alguns pequenos galhos.
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5

O ESTÁGIO 3 - CORRESPONDENDO
OS CONCEITOS CURRICULARES E O

INVENTÁRIO DE CONCEITOS DE
CAMPO

“Estágio 3 – Correspondendo os conceitos curriculares e o
inventário de conceitos de campo” diz respeito a garantia de
que haja alinhamento entre o currículo e a aula-passeio. Após
a visita ao local e o mapa elaborado com os potenciais
educativos o professor deve observar se o planejamento feito
no Estágio 1 está de acordo com o que consta no Estágio 2.
Dessa maneira, a finalidade é que a aula-passeio possa
abordar temas, de forma concreta, que façam parte do
currículo escolar e que no futuro serão revistos em sala de
aula, porém de forma abstrata.

O conteúdo curricular: forma, estrutura e movimentos da
Terra, diversidade de ecossistemas e fenômenos naturais e
impactos ambientais serão tratados de modo concreto por
meio das atividades nas estações de estudo apresentadas no
Estágio 2. Além disso, serão abordadas novamente em sala de
aula, sendo o currículo espiral no qual o conteúdo é
revisitado com mais profundidade. Assim, a aula-passeio
serve como base concreta para oportunizar conhecer in loco
conteúdos curriculares que serão abordados em sala de aula.
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6

O ESTÁGIO 4 - PLANEJANDO A ROTA

Seguindo a sequência de Orion (1993), o “Estágio 4 –
Planejando a rota” envolve:

“A distância entre as estações deve ser razoável, ou
seja, cerca de 15 minutos a pé ou menos de meia hora
dirigindo”: A caminhada de uma estação para a outra
é de cerca de 15 minutos, contando com as paradas
para a leitura das placas. Assim: da primeira à
segunda estação são 5 minutos de caminhada, da
segunda estação até a terceira são 10 minutos de
caminhada e da terceira até a quarta são 15 minutos
de caminhada;
“Uma aula-passeio de 1 dia deve incluir não mais que
6-8 estações de estudo, em cada uma das quais a
atividade de aprendizado deve durar cerca de 1 hora”:
Essa aula-passeio será realizada em 1 dia e terá 4
estações de estudo, em cada uma delas as atividades
irão durar 30 minutos, tendo em vista a distância.
Além disso, deve-se levar em consideração a
quantidade de alunos envolvidos na aula-passeio. A
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aula foi elaborada para cinco alunos com deficiência
visual e cinco pessoas videntes que serão os apoios
físicos delas; caso a turma tenha um número elevado
de alunos, considera-se prudente a necessidade de
dividir em dois grupos para que possam realizar a
aula em turnos diferentes, ou em dois dias, para que
todos consigam participar ativamente de todas as
atividades propostas. A redução do horário deve-se
ao local não possuir banheiro e nem água, por isso,
considera-se que seja mais adequado menos alunos
para que possam participar de todas as atividades.
Dessa maneira, quanto maior a quantidade de
alunos mais tempo irão durar as atividades, tendo em
vista que cada aluno com deficiência visual precisa
ter tempo para tocar, conhecer e experienciar os
locais;
“A rota deve ser conveniente em termos de
transporte”: não é permitida a circulação de carros e
nem bicicletas no local, por isso, a rota será feita
a pé;
“A rota deve se relacionar a um tópico principal do
arcabouço conceitual”.

Na BNCC é apresentada a seguinte competência, que é
definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e
procedimentos, para a área de ciências da natureza:

Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e
determinação, recorrendo aos conhecimentos das
Ciências da Natureza para tomar decisões frente a
questões científico-tecnológicas e socioambientais e a
respeito da saúde individual e coletiva, com base em
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princípios éticos, democráticos, sustentáveis e
solidários (BRASIL, 2018).

Com isso, compreende-se que o aluno, ao longo do ensino
fundamental, precisará saber sobre questões socioambientais
e, também, sobre princípios sustentáveis, além dele também
ser capaz de agir de acordo com conhecimentos das ciências
da natureza. Acredita-se que para isso é importante que ele
conheça uma UC na cidade onde ele mora e possa relacionar
aprendizado sobre as relações existentes naquele ecossistema
e seja capaz de opinar a respeito das questões ambientais da
própria cidade, ao longo do ensino fundamental e médio.

Para isso, a aula-passeio foi planejada para que os alunos que
estão no início do ensino fundamental II – Anos Finais
possam conhecer as relações, a partir das rochas existentes no
local, sobre solo, a formação da floresta e os animais que ali
vivem, além de ter acesso ao sol, vento e o mar que são fatores
importantes para aquele ambiente.

“Deve existir uma conexão educacional lógica entre
as estações”: desde a primeira estação os alunos terão
acesso aos materiais de localização e ele será feito em
outras estações. Depois terão acesso às rochas que
fazem parte do morro da Urca, na sequência terão a
oportunidade de mudar de ambiente e conhecer
resquício de mata atlântica e finaliza conhecendo
uma outra rocha que está localizada no Morro do Pão
de Açúcar. Com isso, é estabelecida uma sequência
de atividades que promove a conexão entre as
estações de estudo;
“É desejável escolher estações em locais atraentes,
mas a atividade não deve restringir o aprendizado”:
para o aluno com deficiência visual os atrativos
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podem ser aqueles que são possíveis de conhecer
através do tato ou utilizando outros sentidos, além de
ser imprescindível que sejam todos audiodescritos;
“A trilha deve ser fácil, em termos de esforço físico”: o
trajeto a ser feito no local escolhido para essa aula-
passeio é reto, existindo um trecho íngreme na
entrada do MoNa que leva à trilha ao Morro da Urca.
Nessa área existem degraus que correspondem à
estação 3, onde os alunos apenas subirão no início da
trilha para conhecer e realizar atividades;
“Condições climáticas, tais como direção do Sol e
amplitude térmica, devem ser consideradas”.

Na Pista Cláudio Coutinho existem algumas áreas que não há
sombras e os alunos ficam diretamente expostos ao sol. O sol
nasce na Praia Vermelha, no verão, às 5h30min1 da manhã,
sem horário de verão, por isso, pela manhã terá sol incidindo
na região. Além disso, não há muita amplitude térmica e
existe uma sensação de diferença de temperatura das áreas
que não possuem árvores para as que possuem. Dessa forma,
sugere-se que o professor consulte a meteorologia para obter
conhecimento sobre a temperatura quando ele for realizar a
aula. Caso seja de interesse, existe um estudo no Plano de
Manejo do MoNa2 sobre o clima da região.
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7

O ESTÁGIO 5 - ELABORAÇÃO DE
MATERIAIS DE APOIO AO ENSINO E

APRENDIZADO

O “Estágio 5 – Elaboração de materiais de apoio ao ensino e
aprendizado” corresponde a primeira etapa, que consiste na
preparação dos materiais, com a finalidade de reduzir o
espaço novidade. Dessa maneira, os alunos terão uma aula,
em sala de aula, sobre a região que irão visitar e terão acesso
aos materiais que serão utilizados durante a aula-passeio.
Para isso, foi elaborada uma apresentação de slides, materiais
em thermoform e materiais reais do local (amostra de rocha e
folhas). Assim, a elaboração é dividida da seguinte maneira:

apresentação de slides: nesse momento devem ser
apresentadas informações sobre como será a aula-
passeio e a finalidade; falar sobre as condições
climáticas; sobre o que devem levar para a aula; sobre
a duração e sobre possíveis dificuldades que poderão
encontrar. Para a apresentação dos slides em sala de
aula o professor precisa verificar se existem alunos
com baixa visão, para que o professor adapte o
contraste e o tamanho da letra do texto. Além disso,
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sendo o aluno cego, o professor precisa ler tudo o que
está escrito na tela;
material didático adaptado: maquete, materiais em
thermoform: rosa dos ventos e mapa dos biomas
brasileiros e lupas. Bacia plástica para separação da
serapilheira (diversos tipos em fase de deterioração);
reálias: o professor a partir da autorização do
responsável da UC pode obter amostras da
serapilheira a serem apresentadas na aula
preparatória e devolvidas à natureza no dia da aula-
passeio.

No Museu de Ciências da Terra existe amostra da rocha
predominante nos morros do Pão de Açúcar e da Urca, o
gnaisse facoidal (GOMES; MANSUR; PONCIANO, 2019,
p.627). Dessa maneira, o professor pode buscar informações
junto ao Museu para ter acesso à visita. Nessa perspectiva,
para o desenvolvimento desse projeto, haveria o empréstimo
do material, porém, não houve a possibilidade devido à
alteração da pesquisa prática para teórica. Entretanto, caso o
professor queira incluir no seu planejamento, dependendo da
localização da escola, existe uma amostra de gnaisse facoidal
na estação de metrô General Osório, localizada no bairro de
Ipanema, conforme ilustra a fotografia abaixo:
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Figura 31: amostra de gnaisse facoidal

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 31: Fotografia vertical de
uma amostra de rocha nas cores marrom claro e
escuro sobre o piso de granito e fundo amarelo. Na
base da amostra placa de metal com informações
ilegíveis.

Figura 32: caixa folhas e lupas

Fonte: Acervo pessoal
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Audiodescrição da figura 32: Fotografia horizontal de
recipiente transparente contendo folhas de árvores
com cores variadas: verde, diferentes tons de marrom
e amarelo. Junto às folhas uma lupa na cor cinza. À
direita, dedos seguram uma outra lupa na cor preta,
posicionada sobre as folhas.

Assim, dando continuidade ao processo de elaboração dos
materiais para a aula-passeio, faz-se necessário o “Caderno de
campo”. Para isso, é importante verificar com os alunos como
desejam que seja o seu caderno de campo e confirmar com
eles qual o melhor formato deve ser o caderno: Braille, em
letra ampliada ou áudio. No entanto, ao longo da aula-
passeio, o aluno pode gravar as informações em áudio, por
meio do celular, ou solicitar auxílio da sua dupla (vidente)
para escrever para ele. Dessa maneira, fica a critério do que
for melhor para o aluno em consonância com o seu professor.
Além disso, pode ser disponibilizado um arquivo com os
áudios dos pássaros locais, apresentados na aula de
preparação, para que os alunos levem no dia da aula, caso
queiram comparar o som local com o arquivo deles.

O caderno de campo pode acompanhar explicações sobre o
conteúdo a ser apresentado na aula-passeio de forma a
facilitar como complemento de informações. Dependendo do
formato que o aluno com deficiência visual desejar, existem
leitores de tela gratuitos, para o computador do aluno ou da
escola, que podem auxiliar o aluno na leitura de um material
que o professor tenha desenvolvido. Como indicam Fraser e
Maguvhe (2008, p.86): “alguns alunos com deficiência visual
precisam de dispositivos de computador com software de
ampliação da tela”. Nesse contexto, existe o Non Visual Desktop
Acess (NVDA)1, que é um leitor de tela gratuito, um software
livre e outros programas gratuitos, que podem auxiliar os
professores e os alunos com deficiência visual.
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Além disso, há um sistema para computadores que utiliza
sintetizador de voz que é gratuito, o DOSVOX2 que é fácil de
ser obtido de forma gratuita e apresenta várias funções que
auxiliam a pessoa com deficiência visual a ter acesso:

sistema operacional que contém os elementos de
interface com o usuário;
sistema de síntese de fala;
editor, leitor e impressor/formatador de textos;
impressor/formatador para braille;
diversos programas de uso geral para o cego, como
jogos de caráter didático e lúdico;
ampliador de telas para pessoas com visão reduzida;
programas para ajuda à educação de crianças com
deficiência visual;
programas sonoros para acesso à Internet, como
Correio Eletrônico, Acesso a Homepages, Telnet
e FTP;
leitor simplificado de telas para Windows3.

Alguns celulares possuem a opção “acessibilidade”, com
leitores de tela. Entretanto, caso o do aluno não tenha, existe a
possibilidade de baixar aplicativos, como o @voice, que são
leitores de tela. É relevante conversar com o aluno com
deficiência visual sobre acessibilidade em computadores e
celulares, pois ele pode ter o conhecimento prévio e fazer uso
de ferramentas de acessibilidade de sua preferência.

Para o professor existe um software livre de edição digital de
áudio, o Audacity4, o qual pode ser utilizado para fazer
download e para gravar áudio para seu aluno com deficiência
visual. Esse software permite alteração no áudio gravado, por
isso, o professor pode gravar partes de livros ou qualquer
material ao qual ele deseja que o aluno tenha acesso, porém
com uma melhor qualidade de áudio.

101



Além disso, sugere-se que possa ser criado um grupo no
aplicativo Whatsapp para que os alunos possam conversar
sobre a aula, tirar dúvidas e compartilhar seus áudios sobre as
hipóteses que levantaram durante a aula-passeio, com a
finalidade de ser mais uma forma de comunicação sobre os
temas tratados na aula e de compartilhar informações, além
de ser acessível para os alunos com deficiência visual, sendo
importante a mediação do professor para essas mensagens.

Sobre as normas de conduta que devem constar no “Caderno
de campo”:

evite barulhos durante o trajeto para poder ouvir os
sons locais;
não se afaste da sua dupla e nem do professor;
não pegar nenhum espécime local;
sempre que for para tocar em algo o professor irá
avisar;
não deixe lixo no local. Leve sempre consigo e
elimine assim que encontrar uma lixeira;
ficar sempre nas limitações entre o guarda-corpo e a
guia lateral em concreto. Não entrar na mata sem a
presença do professor.

Recomendações:

1. passar protetor solar;
2. levar repelente;
3. ir de tênis;
4. roupa confortável, de preferência calça comprida e

blusa comprida, por conta da presença de mosquitos;
5. mantenha-se sempre junto a sua dupla;
6. pode fazer fotografias, porém sempre com a

autorização do professor para que siga sempre o
grupo;
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7. levar garrafa de água;
8. levar lenço umedecido para limpeza das mãos, pois

não há pia com água no local.

As questões-guia para o trajeto da aula-passeio, que constarão
no “Caderno de campo” e para aquelas que dependam de
informações visuais, as respostas serão elaboradas junto à
dupla com o aluno vidente e/ou guia:

1. observe durante todo o trajeto os sons locais;
2. qual a sua hipótese para haver diferença de solos na

região?;
3. por que existe sensação de mudança de temperatura

entre algumas estações de estudo?;
4. localize em qual direção fica o mar e qual direção

estão localizados os morros. Será que existe
influência do mar e dos ventos sobre esses morros?;

5. observe onde são os locais em que existem maior
quantidade de som de pássaros. Por que você acha
que isso acontece?;

6. formule uma hipótese para a existência desses dois
morros e o porquê do formato de cada um deles;

7. se desejar pode gravar os sons e em sala de aula
comparar com os apresentados pela professora.

Além das etapas apresentadas anteriormente, também deve
haver a chamada “Conversa entre os pares”, que envolve os
videntes que serão apoio físico e pessoas com deficiência
visual. Dessa forma, é necessário que aconteça um encontro
específico para apresentar os alunos com deficiência visual às
suas duplas. Caso o professor opte por fazer duplas entre
alunos videntes e alunos com deficiência visual da mesma
turma, essa organização pode ser feita em sala de aula.
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Em ambas as formas é necessário uma explicação sobre
orientação e mobilidade, assim, cabe ao professor fazer os
acordos para a segurança dos alunos e esclarecer sobre
orientação e mobilidade. Nessa perspectiva, todos, aluno com
deficiência visual e guia vidente, precisam saber como guiar o
aluno com deficiência visual, como auxiliar o aluno a sentar, a
se proteger, avisar com antecedência sobre perigos e troca de
braço, abaixar e tocar em árvores ou rochas. No entanto, os
alunos somente sairão da caminhada para tocar em uma
rocha ou na mata se for no momento de parar na estação de
estudo, quando o professor explicar para cada dupla como
será.

Além disso, a forma como o vidente irá conduzir a pessoa
com deficiência visual também precisará ser explicada para
as duplas. Para proteção superior, o aluno com deficiência
visual sempre usará a palma da mão voltada para frente e os
dedos levemente flexionados com cotovelo dobrado
(GARCIA, 2003, p.89). Posteriormente, quando for feita uma
parada, deve-se aguardar que a dupla informe corretamente
e/ou coloque sua mão no local determinado pelo professor.
As duplas sempre seguirão a trilha e a voz do professor e as
atividades serão avisadas por ele. Quando for necessário
abaixar, o aluno com deficiência visual fará a proteção do seu
rosto e tocará no chão no lugar que o professor determinar e a
dupla indicar.

Ao longo do trajeto o integrante da dupla vidente deve ser
instruído a descrever o local. Além disso, se houver algum
alerta, como a mudança de piso, deve-se sempre avisar ao
aluno com deficiência visual. Assim, qualquer alerta deve ser
avisado com antecedência para que o aluno com deficiência
visual possa se preparar e se proteger caso necessário.

Quando for o momento de tocar o morro, o membro vidente
da dupla deve posicionar o aluno o mais próximo possível ao
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local e, se possível, colocar suas mãos no morro para que o
aluno com deficiência visual possa explorar através do tato.
Além disso, é importante que o momento de entrar na mata
seja avisado ao aluno com deficiência visual sobre a mudança
de solo e, diante da necessidade desse aluno tocar o chão, o
vidente precisa verificar antes se há algum perigo, como por
exemplo vidro ou algum lixo que tenham deixado no local, e
até mesmo fezes de animais. Por fim, quando o aluno com
deficiência visual for sentar-se, deve-se avisar a localização e
colocar o dorso da mão no assento para que o aluno com
deficiência visual faça o rastreio e sente-se e, caso o professor
opte por um colega de turma ser a dupla, é importante que
haja mais adultos da escola para auxiliar na segurança física
dos alunos.

Outra etapa importante do processo de elaboração da aula-
passeio é a aplicação do pré-teste. Em conversa com os
alunos, deve-se verificar qual o melhor formato para
responder ao pré-teste: Braille, letra ampliada, por meio de
áudio ou no computador com uso de leitor de tela. Além
disso, o pré-teste deve ser desenvolvido com base nas
perguntas apresentadas no quadro a seguir:

Quadro 6: Pré-teste - Conhecendo um Monumento Natural
na cidade do Rio de Janeiro - Pré-teste

_______________________________________________

Conhecendo um Monumento Natural na cidade do Rio de
Janeiro

PERGUNTAS:

1. Para você, o que é um Monumento Natural?
2. Qual a importância de um Monumento Natural para

a cidade do Rio de Janeiro?

105



3. Como surgiram os morros do Pão de Açúcar e da
Urca, presentes no Monumento Natural?

4. A visita de seres humanos no espaço destinado a
uma UC pode prejudicar ou beneficiar de alguma
forma o ambiente local?

5. Na sua opinião, podem habitar em um mesmo
ecossistema espécies nativas e exóticas? Por quê?

RESPOSTAS:

_______________________________________________
Fonte: Elaborado pela autora (2021).

Na sala de aula, na próxima aula após a aula-passeio, os
alunos serão convidados a elaborar um texto resumo sobre o
que aprendeu durante a aula-passeio. Além disso, será
aplicado um pós-teste, igual ao que foi apresentado antes da
aula-passeio. Também será solicitado aos alunos que narrem
suas experiências na questão da acessibilidade: como foi, o
que considera que poderia melhorar e se faltou algo. É
importante que, caso tenham sido realizadas duplas entre
alunos videntes e alunos com deficiência visual, também seja
solicitado que os alunos videntes falem sobre a sua
experiência. Dessa maneira, perguntas e as hipóteses serão
abordadas ao longo das aulas seguintes, sendo importantes
para o momento em que os alunos tiverem acesso aos
conteúdos abstratos do currículo.

Para a realização dessa aula-passeio é importante que o
professor se aproprie de um conhecimento que irá além da
disciplina de ciências devido à abundância de informações
históricas, além de geográficas, biológicas e artística, a região
oferece a oportunidade para aulas-passeio interdisciplinares.
Existe um museu próximo ao local dessa aula-passeio onde
esses alunos podem participar de uma aula-passeio
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futuramente e integrar o projeto interdisciplinar. O local
chama-se Fortaleza de São João, local onde houve a fundação
da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e oferece visita
para grupos escolares de forma gratuita5.

Essa temática pode ser oferecida na escola em forma de
projeto interdisciplinar, a fim de que desde o planejamento
semestral os professores possam reunir-se e avaliar de que
forma cada um pode contribuir dentro da sua disciplina, para
a realização dessa aula-passeio, ou seja, a culminância desse
projeto pode ser a realização da aula-passeio. Além disso,
existe a curiosidade sobre a principal rocha que compõe os
dois morros Pão de Açúcar e Urca, o gnaisse facoidal, que já
foi retratado em estudo científico como a mais carioca das
rochas em Mansur et al.:

Os gnaisses são, em geral, muito duros para escultura
de ornamentos, prestando-se mais ao revestimento de
paredes e pisos. No entanto, o gnaisse facoidal
mostrou-se muito adequado a este uso, conforme
pode-se observar em vários dos monumentos
históricos cariocas, prestando-se a elaboradas e
delicadas esculturas (MANSUR et al., 2008).

Nesse estudo são apresentadas obras que retratam o gnaisse
facoidal, tal como uma gravura que consta no livro Viagem
Pitoresca e Histórica ao Brasil de Jean Baptiste Debret (1834-
1839). O gnaisse facoidal pode ser visto na fachada do Palácio
do Catete, no prédio do Arquivo Nacional, no prédio do
Museu de Ciências da Terra, no Centro Cultural Banco do
Brasil, Museu de Belas Artes, no Museu Histórico na UFRJ
campus Praia Vermelha, no Museu Nacional, no prédio da
Procuradoria Geral do Estado e na Pedra do Sal, onde foi
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esculpida uma escadaria que dá acesso ao morro da
Conceição, entre outros (MANSUR et al., 2008, p.16-17).

Ao longo do semestre, os alunos, junto a seus professores,
podem auxiliar na elaboração dos materiais que serão
utilizados antes durante e depois da aula-passeio, tais como:
maquete tátil, mapas em alto relevo, caixa de solos, elaborar
audiodescrição de imagens da região, entre outros. Os
conteúdos que são parte integrante da unidade de cada
disciplina serão trabalhados do concreto ao abstrato,
conforme Orion (1993) e, após a aula-passeio, aqueles
conteúdos concretos que puderam ser estudados no local da
aula serão retomados na escola, agora com a
complementação da parte abstrata.

Dessa forma, o aluno pode ter acesso a todo o processo da
realização da aula-passeio. A parte administrativa fica a cargo
dos professores e ou outros profissionais que fazem parte da
gestão escolar. Sendo assim, todos têm a oportunidade de
participar ativamente da aula-passeio. Como sugere Salend
(1998), os temas interdisciplinares podem correlacionar as
diversas disciplinas e ciências, bem como outras áreas do
conhecimento. Nesse contexto, segundo Japiassu (1976, p.74)
“[...] a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade
das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real
das disciplinas, no interior de um projeto específico de
pesquisa".

A autora Motta (2016) sugere, no capítulo “Audiodescrição em
atividades extracurriculares como teatro, passeios, feiras e
exposições” de seu livro sobre audiodescrição na escola, a
participação dos alunos junto aos professores nessa
organização da aula-passeio:
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[...] recomendo que seja criada uma equipe de
acessibilidade no grupo de aluno, que será responsável
por ajudar durante a visita com informações
descritivas e no acompanhamento mais próximo dos
alunos com deficiência. A equipe de acessibilidade
deverá reunir-se com o professor para preparar-se
adequadamente para o passeio, recebendo as
informações sobre o local, exposição, acervo,
vocabulário adequado para as descrições etc. Aqui
também poderão ser preparadas atividades didáticas,
que serão feitas antes, durante e depois do passeio,
exposição ou outro tipo de evento (MOTTA, 2016,
p.163).

Em complemento ao citado anteriormente, sugere-se que os
alunos com deficiência possam fazer parte desse grupo de
acessibilidade para que eles possam falar sobre aquilo que
será o melhor para eles. Em escolas especiais onde estejam
matriculados somente alunos com deficiência visual eles
podem formar esse grupo de acessibilidade junto aos seus
professores, e auxiliar no planejamento e realização das
atividades antes, durante e depois da aula-passeio.

Além disso, os alunos que forem mais experientes, aqueles
que já participaram de aulas-passeio anteriormente podem
contribuir com aqueles que estejam participando pela
primeira vez, tanto de forma prática na elaboração de
materiais, quanto como um monitor do professor durante a
aula-passeio e visitando a turma que irá participar da aula-
passeio para contar sobre a sua experiência. Futuramente,
pode existir na escola reuniões entre esses grupos que já
participaram da aula-passeio, em determinado lugar, para
trocar experiências e, com isso, também auxiliar os
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professores no planejamento de aulas futuras. Em síntese:
observar, tocar, identificar, medir e comparar são as ações que
os alunos podem realizar nessa aula-passeio e que trarão o
benefício de realizar no ambiente natural, lembrando que, de
acordo com Orion:

A aula-passeio é o núcleo de cada módulo. Ela serve
como um laboratório natural onde os alunos podem
tocar as rochas, observar e investigar fenômenos
geológicos e descobrir conceitos e princípios
geológicos. As aulas-passeio cobrem uma grande parte
do currículo, mas não todo. O resto é ensinado da
maneira tradicional (ORION, 1989, p.17, tradução
nossa).
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8

SÍNTESE DAS ESTAÇÕES DE ESTUDO

A seguir, será apresentada a síntese das estações de estudo:

Estação de Estudo 1

Local: entrada da Pista Cláudio Coutinho

O que fazer? Leitura da placa. Trabalho de localização com a
rosa dos ventos: cada aluno se colocará de frente a direção
Norte e localizará os pontos cardeais por meio dos seus
braços, sendo o braço direito representante do Leste, o
esquerdo representando Oeste e as costas serão a
representação do Sul. Em seguida, terão a oportunidade de
localizar a região Norte na maquete e, com isso, localizar-se
em relação a posição dos morros. Por fim, a apresentação dos
limites da pista guarda-corpo e morro.

Material didático: rosa dos ventos e maquete. Em cada pausa
fazer a audiodescrição da região.

Observação: antes da segunda estação de estudo orientá-los
sobre os limites da pista a direita e a esquerda; pedir para que
prestem atenção aos sons ambiente; orientar-se sobre a
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direção do vento; observar se há diferença de temperatura
durante a caminhada; utilizar o caderno de campo para fazer
as observações que considerar necessárias a partir do que foi
solicitado.

Estação de Estudo 2

Local: no morro onde estão as fraturas de alívio.

O que fazer? Posicionar os alunos para que todos toquem no
morro e depois na maquete, com o objetivo de localizá-los.
Após isso, com o auxílio do mapa do Brasil, mostrando o
recorte do litoral, perguntar: Por que o morro acaba aqui e ao
lado está o mar? Assim, o professor deve aguardar a resposta
dos alunos e utilizar os mapas e a maquete para a explicação.
Por fim, sugerir que pensem, até a próxima estação de estudo:
Como foi possível o surgimento da floresta nessa região, o que
você pensa que aconteceu?

Material didático: maquete, mapa e fazer audiodescrição da
localização.

Estação de Estudo 3

Local: subida da trilha.

O que fazer? Subir alguns degraus da escada para perceber a
sensação térmica, observar sobre inserções de obras
humanas, pisar na serapilheira, coletar amostras da
serapilheira e devolver ao final da atividade, identificar o
conteúdo desse material, medir as folhas e comparar uma
folha com a outra. Após isso, buscar hipóteses para as
diferenças entre elas e seus estágios de decomposição. Nessa
etapa, o professor ou os alunos, com auxílio do seu par
vidente, podem fazer a coleta. Nesse local existem bancos de
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madeira que podem ser utilizados para que os alunos possam
realizar a atividade.

Material didático: audiodescrição do local; bacia de plástico
para colocar as amostras de solo; lupa para identificar e
selecionar os componentes da serapilheira; perguntas: Por
que existe folhas com tamanhos e cores diferentes? Por que as
folhas estão com diferentes estágios de decomposição?

Observação: entre a terceira estação de estudo e a quarta
existem alguns bancos, o professor pode verificar se estão em
boas condições para que os alunos possam sentar-se e
conversarem sobre as espécies exóticas. A partir disso,
perguntar se eles perceberam alguma diferença entre as
árvores exóticas e as nativas; se conseguiram ouvir o som
produzido pelo mico (Callithrix penicillata) e explicar que é
uma espécie invasora e que se alimenta de, além de frutas e
sementes, de ovos e filhotes de aves e répteis que são nativos da
região causando desequilíbrio. O mesmo acontece com as
árvores que são exóticas na região, tais como: bambu (Bambusa
vulgaris) originária da China; jaqueira (Artocarpus heterophyllus)
originária da Índia. Assim, provocar o questionamento: como
será que o mico e essas plantas chegaram ao bioma Mata
Atlântica na cidade do Rio de Janeiro? Quais problemas eles
podem causar a esse ecossistema? De que forma podemos
auxiliar para reduzir esse problema e/ou para não criar
problemas semelhantes com outras espécies exóticas?

Estação de Estudo 4

Local: rocha grande individual no meio da mata onde tem
marcos de reflorestamento.

O que fazer? Atividade em silêncio para ouvir os sons do mar
e dos animais para buscar identificar a localização desse som
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e se já ouviu antes. Além disso, sentir se há diferença de
temperatura nesse trecho de mata; usar o arquivo com o som
dos pássaros apresentado em sala de aula; sentir a diferença
do solo entre a Pista e a entrada da mata; questionar por que
existe essa diferença; tocar na rocha que existe no local e
observar o que tem a volta dela.

Material didático: áudio disponibilizado em arquivo a ser
acessado pelo celular, uso da maquete para localização e
audiodescrição do local.

Observação: ao finalizar essa atividade, todos regressarão ao
início da Pista Cláudio Coutinho, onde irão se reunir para o
encerramento, caso prefiram, a reunião de encerramento
pode ser feita na estação 4, pois existem locais para sentar-se.
A reunião, também, pode ser feita na entrada da Pista ou na
frente da Praia Vermelha, onde possuem lugares para sentar-
se. Por fim, perguntar aos alunos, após a aula-passeio: Qual a
importância do Monumento Natural dos Morros Pão de
Açúcar e Urca? Nesse momento é importante realizar a
discussão sobre a aula-passeio e sobre as quais hipóteses
foram levantadas durante a aula.

Maquete tátil dos Morros da Urca e Pão de Açúcar:
desenvolvimento de maquete tátil do Pão de Açúcar com
a Pista Cláudio Coutinho

Para elaboração da maquete tátil foi realizada uma
consultoria voluntária com uma arquiteta e com duas pessoas
com deficiência visual, sendo uma pessoa com baixa visão e
outra cega. O objetivo da consultoria com um profissional da
área da arquitetura era o de elaborar uma maquete com
profissionalismo, ou seja, com critérios de elaboração de uma
maquete com proporcionalidade dos elementos que a
compõem, mais próximos da realidade, contendo escala e
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com a finalidade de obter melhor eficácia no momento da
utilização pelas pessoas com deficiência visual.

Já o objetivo da consultoria com pessoas com deficiência
visual deu-se pela adequação dos materiais para elaboração
da maquete utilizando critérios como a diferenciação dos
mesmos e o toque para que cada área da maquete fosse
elaborada com materiais diferentes e com texturas agradáveis.
Dessa forma, foram disponibilizados vários materiais de
papelaria, após consulta com a arquiteta, para que os dois
consultores com deficiência visual pudessem escolher quais
seriam melhores ao toque e ao contraste de cor.

Segundo a consultora arquiteta, a primeira informação foi a
definição de qual seria o tamanho da base da maquete e foi
decidido que seria A1 para ser possível o transporte dela no
dia da aula-passeio. Foi pensado em uma maquete que
pudesse ser dobrada, porém no momento da elaboração foi
verificado que o material utilizado para representar o mar, o
acetato, não dobra e por esse motivo ela foi elaborada inteira.

O primeiro passo para elaboração da maquete foi acessar o
site da Prefeitura do Rio de Janeiro1 na página da Secretaria
Municipal de Urbanismo para buscar o aerofotogramétrico2

da região a ser representada na maquete. Na página da
Secretaria Municipal de Urbanismo existe disponível um
item que oportuniza a seleção por bairro3 e, através desse link
é possível definir a área que deseja representar na maquete e
salvar o arquivo ou mandar imprimir. A partir do link, clicar
em bairro ou endereço, dependendo da região que a pessoa
desejar. Para este trabalho foi clicado em “bairro” e em
seguida em “URCA”. Clicar no ícone i, informações
detalhadas, por não ser uma rua reconhecida a pista Cláudio
Coutinho, não foi possível colocar o endereço exato nesse
item, então foi inserido um endereço aproximado, e em
seguida deve-se clicar e será fornecido um relatório de
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informações urbanísticas. Por fim, no item dados cadastrais
clicar em planta cadastral e será gerado o arquivo da planta
da região. O aerofotogramétrico também pode ser solicitado
pessoalmente na Secretaria Municipal de Urbanismo, não há
custo para essa solicitação. Esse é o roteiro para adquirir o
aerofotogramétrico no Município do Rio de Janeiro, para
outras regiões do país não sabemos informar como
adquiri-lo.

Para definir a escala4 que seria utilizada, foi necessário pensar
em qual seria o tamanho da maquete. Como foi definido,
anteriormente, que a maquete seria realizada em tamanho A1
(59.4cm X 84.1cm), para ficar melhor o deslocamento com
dela, e uso no dia da aula-passeio. Para isso, precisou ser feita
uma previa de qual seria o tamanho dos morros para caber
em uma folha A1 e chegou-se à escala de 1:2000, ou seja, a
cada 1 cm representa 2000 m. O morro do Pão de Açúcar
mede 395m e o morro da URCA mede 224m e, do lado oposto
existe o morro da Babilônia que liga os bairros da Urca e
Copacabana. A partir do aerofotogramétrico, foi definida a
área que seria representada na maquete: praia vermelha,
morro da babilônia (apenas uma face), quarteirão da praça
Tibúrcio, morro da Urca, morro do Pão de Açúcar, Pista
Cláudio Coutinho e um pequeno trecho de ruas atrás do
morro da Urca e da Praia da Urca.

Após adquirir o aerofotogramétrico foram feitas cinco cópias
em tamanho A1 em uma gráfica. Em seguida, foram
adquiridos os materiais selecionados pelos consultores com
deficiência visual. As atividades foram feitas na seguinte
sequência: iniciando pelo mar, para isso, foi colado na base o
papel azul e por cima o acetato. Em seguida, foi recortado o
papel duplex representando o quarteirão e depois foi colada à
praia vermelha, papel amarelo, depois as ruas. Para fazer os
morros foi recortado o papel foam a partir das curvas de nível
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de 10m, iniciando pela curva 15m, ou seja, desenhava a curva
de nível de 15m depois 25m e assim sucessivamente até o topo
da montanha.

Em seguida, foi desenhado com lápis o verso da cópia e
colocado por cima do papel foam e desenhado, como se
estivesse utilizando papel carbono. Depois, com o estilete, as
curvas foram cortadas. Assim, as curvas recortadas foram
coladas uma sobre a outra da base para o topo até formar
toda a montanha. Depois dos morros prontos, foi aplicada a
massa de EVA para cobrir os morros, pois sem essa cobertura
ficaria ruim ao toque.

Com os morros prontos foi aplicada a massa de EVA, esse
processo precisa ser feito no mesmo dia, pois a massa de EVA
seca e depois não é possível modelar. Para chegar nesse
tempo de aplicação, foi realizado um teste que demonstrou
que, caso fosse feito em outro dia, a massa não adere e fica a
marca da diferença entre as massas, não sendo agradável ao
toque. O processo de cobertura com a massa de EVA nos
morros levou oito horas seguidas para ficar pronto. A secagem
total da massa levou cinco dias, lembrando que na
embalagem do produto pede para secar na sombra. Por fim,
após a secagem dos morros colocamos na base a Pista
Cláudio Coutinho, aplicando cola branca e colocando alguns
pequenos alfinetes para fixar melhor. Além disso,
anteriormente foi realizado um teste para ver qual material
ficaria melhor.

Para dar um melhor acabamento a maquete e para proteção
das mãos das pessoas com deficiência visual foi colada fita
isolante na cor preta, envolvendo todo o perímetro da
maquete. Os morros foram feitos separados da base da
maquete para facilitar o transporte, por isso, foi colada na
base da maquete uma manta magnética (somente na parte
onde ficarão os morros) e foi aderido à superfície inferior da
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maquete pequenos super imãs com a finalidade de que
quando a pessoa encostar os morros na maquete eles colarem
imediatamente e, com isso, facilitará o manuseio pelos
alunos.

A seguir, será apresentada a lista de materiais utilizados para
elaboração da maquete:

1. 5 cópias em tamanho A1 do aerofotogramétrico;
2. base: papel Cartão Cinza Esp. 2,00 mm 80x100cm;
3. mar: papel Canson Vivaldi 185g 50x70cm, cor: azul

marinho; acetato cristal 50x100 cm;
4. areia: papel de Scrapbook Cardstock Texturizado

Toke e Crie Amarelo - 14837 - PCAR406;
5. quarteirão: papel duplex branco A1 250g;
6. rua: papel Canson Vivaldi 185g 50x70cm, cor: preto;
7. morros: placa foam branco Esp 5,00mm 70x50cm

Spiral; Massa flexível textura EVA para artesanato
Renk cor cinza (10 pacotes de 50g);

8. Pista Claudio Coutinho: placa de EVA atoalhado
40x48cm – 9751 – Laranja; Alfinetes de costura nº 24;
fita isolante para acabamento; 1 folha de manta
magnética; 4 super imãs; Cola branca cascorez.

Fotografias do Passo a Passo

Apresenta-se abaixo as notas proemias referente as
audiodescrições das imagens que constam nesse passo a
passo:

Notas proemias: Abaixo serão audiodescritas as fotografias
contendo o passo a passo para a elaboração da maquete dos
Morros da Urca e Pão de Açúcar. Ela tem formato retangular e
nela estão representados: os Morros da Urca e Pão de Açúcar,
a Pista Cláudio Coutinho em sua base, o mar, um quarteirão
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do bairro da Urca, a Praia Vermelha e há uma parte do Morro
da Babilônia a face voltada que é para a Praia Vermelha.

Será utilizado o termo aerofotogramétrico que é o
levantamento aerofotogramétrico, um dos métodos utilizados
para o mapeamento da superfície terrestre. O voo
fotogramétrico é realizado por uma aeronave, na qual é
acoplada uma câmera fotogramétrica que cobre toda a área a
ser mapeada5.

Para a elaboração dessa maquete, foi necessário recortar as
regiões a partir do aerofotogramétrico e separá-las, pois, cada
uma será representada por um material diferente. O
aerofotogramétrico serve de base para fazer o recorte do
material com o mesmo formato do original.

Em algumas fotografias aparece uma mulher que é a
pesquisadora Daniela, branca e está com os cabelos castanho-
escuros presos em coque.

Figura 33: Aerofotogramétrico. Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 33: Imagem horizontal de
um aerofotogramétrico preto e branco da vista aérea
dos: morros da babilônia, praia vermelha, bairro da
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Urca e morros, da Urca e Pão de Açúcar. Cada morro
possui o desenho das curvas de nível, são
representadas por ondulações. Na frente da praia
vermelha, em preto, OCEANO ATLÂNTICO.

1. 1º Passo: Adquirir junto à prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro um aerofotogramétrico da região a ser
representada na maquete.

2. 2º Passo: escolha dos materiais;
3. 3º Passo: recortar do aerofotogramétrico as regiões

que serão representadas na maquete;
4. 4º Passo: colocar a região recortada por cima do

material escolhido para cada região e recortá-lo;
5. 5º Passo: com todas as regiões recortadas já em seus

devidos materiais, colar. Iniciar pela base que é o
papel cartão cinza. Colar por cima dele o mar que é
representado pelo papel Canson Vivaldi azul
marinho. Em seguida, colar as áreas que representam
o quarteirão que é representada pelo papel duplex
branco. Apenas colar as bordas externas, e as
internas devem estar liberadas para colocar a praia
vermelha e o acetato que representa o mar. Em
seguida, colar as extremidades do acetato por baixo
do papel duplex. Após, colar a Praia vermelha
representada pelo papel Scrapbook Cardstock
Texturizado Toke e Crie Amarelo. Por último, colar as
ruas representadas pelo Papel Canson Vivaldi 185g
50x70 cm cor: preto;

6. 6º Passo: riscar com lápis ou lapiseira a parte de trás
dos aerofotogramétrico que representam os morros.
Em seguida, colocá-los por cima do foam branco e
desenhar as linhas que representam as curvas de
nível. Cada curva de nível deverá ser recortada e em
seguida colada uma sobre a outra até completar o
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morro. Para a colagem, pode usar pincel para
espalhar melhor a cola;

7. 7º Passo: com todas as curvas de nível coladas,
seguirá para cobrir as curvas de nível com a massa
flexível textura EVA para artesanato Renk cor cinza.
Nessa etapa, é importante fazer no mesmo dia para
que a massa não seque e fique com rachadura
quando colocar a nova massa. Para completar essas
montanhas foram necessárias 8 horas de trabalho
cobrindo com a massa. Foi utilizado água para ajudar
a espalhar, e leva em torno de três dias para secar
completamente, por conta do uso da água. Foram
feitos testes anteriores e sem a água seca em 1 dia,
porém a cobertura não fica tão lisa e é difícil para
esticar a massa;

8. 8º Passo: com a massa já seca recortar a Pista Cláudio
Coutinho representada Placa de Eva atoalhado na
cor Laranja e colar diretamente no Morro na altura
em que ela está localizada. Consultar o
aerofotogramétrico para verificar em qual curva de
nível ela está localizada. Em seguida, colocar
Alfinetes de costura nº 24 para que ela fixe bem,
importante colocar os alfinetes de forma que ele
fique dentro do papel foam, para não machucar
quem tocar. Também foram feitos testes com e sem o
alfinete e a duração maior foi com a presença do
alfinete;

9. 9º Passo: colar um indicativo de onde está localizada
a região norte na maquete;

10. 10º Passo: colar os super imãs embaixo dos morros e
a manta magnética no papel duplex;

11. 11º Passo: utilizar uma fita isolante preta para fazer o
arremate final das bodas da maquete.
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Figura 34: Recorte do aerofotogramétrico correspondente a
região Praia Vermelha

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 34: fotografia horizontal de
um pedaço de folha branca recortada de forma
irregular. No centro, em preto, PRAIA VERMELHA.

Figura 35: Verso do recorte do aerofogramétrico
correspondente a base dos morros.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 35: Fotografia vertical de
uma folha branca, sobre papel craft pardo. Recorte
irregular no centro da folha branca com formato da
silhueta representando a base dos morros.
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Figura 36: Recorte do aerofotogramétrico. Base dos morros
sobre papel azul que corresponde ao mar.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 36: Fotografia horizontal de
um recorte do aerofotogramétrico, branco e preto, das
aéreas dos morros da Urca, Pão Açúcar, Praia
Vermelha, bairro da Urca e morro da Babilônia. O
recorte está posicionado sobre papel azul marinho.

Figura 37: materiais cortados a partir do aerofotogramétrico.
Branco corresponde a base dos morros e ao quarteirão.

Amarelo a Praia Vermelha e azul ao mar.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 37: Fotografia horizontal de
uma folha branca com recorte irregular. Na lateral
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esquerda sobre o papel branco linhas pretas que
representam os quarteirões do bairro da Urca. À frente
das linhas pretas um papel amarelo recortado no
formato retangular e inserido sobre o papel branco,
representando a Praia Vermelha. No centro, um papel
azul marinho representando o mar.

Figura 38: Cobertura com grafite feita no verso do
aerofotogramétrico.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 38: Fotografia horizontal
preta e branca de hachura vertical feita com lápis
sobre papel branco. A lateral esquerda da folha está
quase completa e a lateral esquerda em apenas um
trecho da folha.

Notas proemias: Hachuras é uma técnica artística
utilizada para criar efeitos de tons ou sombras a partir
do desenho de linhas paralelas próximas. Para essa
maquete foi utilizada essa técnica para que o
aerofotogramétrico tenha função de carbono. Por
baixo dele será inserido uma folha branca e o que for
preenchido no papel sairá igualmente na folha que
está embaixo.
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Figura 39: Curvas de nível no aerofotogramétricos cobertas
com lápis.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 39: Fotografia horizontal de
um aerofotogramétrico com as curvas de nível
contornadas com lápis na cor preta.

Figura 40: Cobrindo com lápis as curvas de nível para passar
para o papel foam.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 40: Fotografia horizontal da
pesquisadora Daniela sentada a frente de uma mesa.
Ela usa blusa rosa e olha para baixo. Com a mão
direita contorna as curvas de nível com uma lapiseira
vermelha sobre um papel branco com desenho de
curvas de nível e a esquerda apoiada sobre uma folha.
À esquerda, sobre a mesa, uma estrutura branca em
formato de morro, com curvas de nível em papel foam
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(tipo isopor) sobrepostas larga na base e afunila na
parte superior.

Figura 41: Curvas de nível contornadas com lápis e papel
foam embaixo.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 41: Fotografia horizontal
preto e branco de uma parte do aerofotogramétrico e
uma folha branca. As curvas de nível, do
aerofotogramétrico, cobertas com lápis preto. Abaixo
na folha branca uma curva de nível desenhada na cor
preta.

Figura 42: Contornando com o lápis as curvas de nível.

Fonte: Acervo pessoal
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Audiodescrição da figura 42: Fotografia horizontal de
uma mão contornando com lapiseira as curvas de
nível. A mão está na parte superior segurando a
lapiseira preta, posicionada em uma curva. Várias
ondulações representando as curvas e vários números
na cor preta que representam a altura de cada curva
de nível. Entre as curvas, em preto, URCA,
CAMINHO.

Figura 43: Recorte das curvas de nível papel foam.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 43: Fotografia horizontal de
duas mãos sobre uma base de madeira. A mão direita
usa estilete e recorta uma folha branca a outra segura
a folha.

Figura 44: Colando as curvas de nível.

Fonte: Acervo pessoal
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Audiodescrição da figura 44: Fotografia horizontal de
uma representação da parte superior do morro do Pão
de Açúcar. Sobre uma base de madeira, estrutura
branca composta de curvas de nível sobrepostas,
largas na base e afunilam até o topo. Ao fundo a base
de uma curva de nível recortada. Sobre ela pote de
cola branca.

Figura 45: Curvas de nível coladas uma sob a outra.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 45: Fotografia horizontal da
representação em construção da parte superior do
morro do Pão de Açúcar e morro da Urca. Sobre uma
base branca duas curvas de nível sobrepostas
representando o morro da Urca e 25 curvas
sobrepostas sendo a base larga e a parte superior
afunilada representando Pão de Açúcar. Ambos estão
conectados por uma base.
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Figura 46: Curvas de nível em papel Foam.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 46: Fotografia horizontal da
representação da base dos morros da Urca e Pão de
Açúcar. Sobre uma mesa com tampo de madeira onze
curvas de nível largas sobrepostas. Um pote de cola
branco e azul, um estilete azul escuro e preto, um
porte branco baixo com dois pinceis sobre ele e
pedaços de recortes de folhas de papel, foam.

Figura 47: Morros prontos em papel foam.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 47: Fotografia horizontal da
representação dos morros da Urca e Pão de Açúcar.
Sobre uma base de madeira, dois morros unidos na
cor branca. A estrutura é composta por inúmeras
curvas de nível em papel foam sobrepostas. O morro
da esquerda, Urca, é baixo e largo em comparação ao
da direita, Pão de Açúcar, que é largo na base e afunila
da metade até o topo.
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Figura 48: Representação de morro em papel foam.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 48: Fotografia horizontal da
representação de um trecho do morro da babilônia.
Sobre uma base de madeira, duas peças na cor branca
feitas de papel foam. À esquerda dois pedaços de
papel foam estreitos sobrepostos. À direita quinze
curvas de nível sobrepostas. As sete primeiras na base
são mais largas e as superiores estreitam até o topo.

Figura 49: Montando a maquete.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 49: Fotografia horizontal de
uma maquete dos morros da Urca e Pão de açúcar
vista de cima. Na parte superior curvas de nível
sobrepostas formando dois morros que estão unidos
sendo o da direita, Pão de Açúcar, mais alto. No centro,
acetato transparente sobre papel azul marinho, o mar.
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Um pedaço de papel amarelo representa a Praia
Vermelha, uma base branca com linhas pretas sobre
ela representa os quarteirões. Na parte inferior a
representação de parte de dois morros baixos feitos
em papel foam com as curvas de nível sobrepostas.

Figura 50: Início da cobertura com massa EVA.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 50: Fotografia horizontal da
pesquisadora Daniela. Ela usa brinco branco e azul e
blusa branca. Está sentada de frente a uma mesa de
madeira com pedaço pequeno de massa cinza. Com a
mão esquerda segura dois morros brancos feitos de
papel foam com curvas de nível sobre postas. Com a
mão direita aplica massa sobre a parte superior do
morro da Urca.
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Figura 51: Cobrindo os morros com massa EVA.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 51: Fotografia horizontal da
pesquisadora Daniela. Ela usa blusa branca. Está
sentada de frente para uma mesa de madeira. Com a
mão esquerda segura a representação de dois morros
unidos feitos em papel foam branco com curvas de
nível sobrepostas. Com a mão direita aplica massa
cinza no morro mais alto. Os dois primeiros já estão
cobertos. Sobre a mesa, um pedaço de massa cinza.

Figura 52: Finalizando a cobertura com massa EVA.

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 52: Fotografia horizontal da
pesquisadora Daniela. Ela usa brinco branco e azul e
blusa branca. Está sentada de frente para uma mesa
de madeira. Sobre a mesa uma luminária com base
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branca haste flexível e cúpula de metal branca e dois
pedaços de massa cinza. Segura com a mão esquerda a
representação de dois morros unidos. A cobertura da
estrutura está quase completa exceto um pequeno
trecho próximo a mão esquerda. O morro mais alto
onde está sendo aplicada massa cinza está brilhando.

Figura 53: Maquete montada

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 53: Fotografia horizontal da
maquete dos morros da Urca e Pão de Açúcar. Na
parte superior a representação de dois morros na cor
cinza, sendo o da esquerda mais baixo, Urca, e o da
direita, Pão de Açúcar, com o topo afunilado.
Contornando a base dos morros uma linha na cor
laranja presa à maquete, representa a Pista Cláudio
Coutinho. No centro da maquete, totalizando quase
toda a maquete, acetato transparente sobre papel azul
marinho. Base branca com linhas pretas, quarteirões,
coladas entre um papel amarelo pequeno, Praia
Vermelha, entre o papel azul que representa o mar. Na
parte inferior da maquete a representação de um
morro na cor cinza equivale em comprimento ao
primeiro morro da parte superior, porém mais baixo.
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9

SLIDES DA AULA-PASSEIO:
CONHECENDO UM MONUMENTO

NATURAL

Monumento Natural dos Morros da Urca e Pão de Açúcar

SLIDE 1 - AULA-PASSEIO

Conhecendo um Monumento Natural

MoNa – Monumento Natural dos Morros da Urca e Pão
de Açúcar

SLIDE 2 - ROTEIRO

Contextualização histórica da região;

Formação geológica da região;

Apresentação da amostra de gnaisse facoidal;
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Conhecer a Pista Cláudio Coutinho;

O que é uma MONA e qual a sua importância?;

Aves mais visualizadas na região;

Projeto Manejo de Espécies Exóticas Invasoras (EEI) da
flora;

Prévia da aula-passeio e instruções.

SLIDE 3 - Contextualização Histórica da Região

No ano de 1565 no dia 1º de março foi fundada por
Estácio de Sá a cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro.

A cidade foi fundada onde hoje está localizado o bairro
da Urca, na zona sul, entre o Morro Cara de Cão e o
Pão de Açúcar.

Em 1912 foi construído o bondinho do Pão de Açúcar.

(Observação ao professor: nesse momento apresentar a
maquete aos alunos e localizar o morro do Pão de
Açúcar)

SLIDE 4 - Formação Geológica da Região
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Existe na região o Morro do Pão de Açúcar com 395m
de altura e o morro da Urca com 224 m de altura, além
do morro Cara de Cão que não está representado na
maquete.

(Observação ao professor: nesse momento explicar que
a representação dos morros em escala a cada 1 cm
equivale a 2000 metros. O ideal é que o aluno já
conheça o que é representação em escala caso
contrário é interessante que tenham aulas
subsequentes a aula-passeio explicando).

SLIDE 5 - Formação Geológica da Região

No ano de 2000 os Morros do Pão de Açúcar e da Urca
foram reconhecidos como marco geológico e o sítio
geológico mais famoso do país.

Nessa região existe o marco geológico do ponto de
colisão e fusão dos continentes africano e sul-
americano que formaram o supercontinente
Gondwana no lado ocidental e tem a data de 560
milhões de anos de cristalização.

SLIDE 6 - A rocha mais carioca: Gnaisse facoidal
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A rocha que compõem os Morros do Pão de Açúcar e
da Urca foi utilizada na construção de alguns lugares
na cidade do Rio de Janeiro: na fachada, ornamentos e
molduras de portas e janelas.

Alguns exemplos onde ela pode ser encontrada: no
mosteiro de São Bento, igreja da Ordem Terceira, arcos
da lapa, paço imperial, chafariz da praça XV, casa
França-Brasil, Centro Cultural dos Correios, Centro
Cultural do Banco do Brasil, Palácio da Ilha Fiscal,
Palácio do Catete, Museu de Ciências da Terra, Museu
de Belas Artes, Museu Nacional, prédio da UFRJ
campus Praia Vermelha entre outros.

(Observação ao professor: nesse momento apresentar a
amostra da rocha. Buscar informação se algum aluno
já esteve em um desses lugares e se conheceu a rocha)

SLIDE 7 - Pista Cláudio Coutinho

A Pista Claudio Coutinho, também conhecida como
Caminho do Bem-te-Vi, contorna a base dos Morros da
Urca e do Pão de Açúcar pela face sul e é a “porta de
entrada” para a parte de baixo do MoNa.

A Pista é um caminho de largura média de 5 m, com
1.250 metros de extensão, apresentando revestimento
asfáltico, iniciando após uma pequena estrada em
aclive, revestida em paralelepípedo, com acesso pela
Praia Vermelha.
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(Observação ao professor: nesse momento localizar a
Pista Cláudio Coutinho na maquete)

SLIDE 8 - Vamos conhecer um MoNa! Monumento Natural
dos Morros Pão de Açúcar e da Urca

O que é um MoNa?

É um Monumento Natural que tem o objetivo de
preservar a integridade de um elemento natural único.

O monumento natural onde iremos realizar nossa
aula-passeio foi criado em 2006 sendo uma área de
proteção ambiental que tem como objetivo: garantir
espaços verdes e livres para a promoção do lazer em
área natural; conservar, proteger e recuperar o
ecossistema de Mata Atlântica existente e o patrimônio
paisagístico da área; e garantir a preservação dos bens
naturais tombados.

SLIDE 9 - Aves mais observadas no MoNa Pão de Açúcar

Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius)

Jacupemba (Penelope superciliaris)

Gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea)

Sanhaçu-cinzento (Tangara sayaca)
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Tico-tico (Zonotrichia capensis)

SLIDE 10 - Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius)

Fonte: https://search.creativecommons.org/photos/
40f70665-7f51-41bf-8363-73d7706d3d22

SLIDE 11 - Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius)

Notas proemias: É a ave símbolo da Mata Atlântica
conhecida popularmente como tiê-sangue.

Audiodescrição: Fotografia horizontal do tiê-sangue
sobre galho. No centro galho de planta suspenso sobre
ele o tiê-sangue cor vermelha sendo as asas e a cauda
cor preta. Bico na cor preta e na parte inferior uma
faixa branca. O fundo é verde desfocado.

140



Características: Somente os machos possuem a
coloração a ser descrita abaixo. As fêmeas possuem
plumagem na cor marrom. Mede em torno de 18 cm de
comprimento e pesa cerca de 31 gramas.

Fonte: https://www.wikiaves.com.br/wiki/tie-sangue

Fonte do áudio: https://www.xeno-canto.org/155031

SLIDE 12 - Jacupemba (Penelope superciliaris)

Fonte: https://casadospassaros.net/jacupemba

SLIDE 13 - Jacupemba (Penelope superciliaris)

Notas proemias: O jacupemba é uma ave galliforme
lembram uma galinha da família Cracidae. Conhecido
também como jacupeba, jacupema, jacu-velho,
jacucaca (Rio de Janeiro), pava-chica, yacupoí. Jacu, em
tupi, significa “o que come grãos”.
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Audiodescrição: fotografia horizontal do Jacupemba no
chão. No centro, o Jacupemba está de pé sobre solo
com galhos, folhas e pedras. A ave tem plumagem na
cor marrom e as asas na cor ferrugínea e o desenho
estriado na cor branca na região do peito. Acima dos
olhos possui uma linha na cor branca que inicia acima
do bico até o final da cabeça. No pescoço possui uma
barbela na cor vermelha.

SLIDE 14 - Jacupemba (Penelope superciliaris)

Características: Mede cerca de 55 centímetros de
comprimento e pesa 850 gramas. O macho é maior do
que a fêmea e existem poucas diferenças entre eles.

Fonte: https://www.icmbio.gov.br/portal/images/
stories/docs-plano- de-acao/pan-galiformes/pan-
galiformes.pdf

Fonte do áudio: https://www.xeno-canto.org/443389

SLIDE 15 - Gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea)
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Fonte: https://www.ornithos.com.br/euphonia-
violacea-gaturamo-verdadeiro

SLIDE 16 - Gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea)

Notas proemias: Também é conhecido pelos nomes de
bonito, bonito- lindo, gaturamo-imitador, gaturamo-itê,
guiratã (nome para a fêmea no Rio de Janeiro), guipara
e gaipava (nomes atribuídos à fêmea em Santa
Catarina), guriatã (Maranhão e Bahia), guriatã-de-
bananeira (Pernambuco), curiatã (Paraíba), tem-tem-
de-estrela, tem-tem- verdadeiro e goiapaba (nome
atribuído à fêmea no Espírito Santo, sendo inclusive o
nome do Parque Municipal do Goiapaba-Açu, no
Município de Fundão).

Um dos melhores imitadores. Um único macho pode
se manifestar em poucos minutos na voz de 10 a 16
espécies de aves diferentes. São imitações perfeitas,
mas traduzidas para sua própria força vocal reduzida.
O repertório do gaturamo se torna a cópia fiel da
avifauna da região em que vive.
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SLIDE 17 - Gaturamo-verdadeiro (Euphonia violacea)

Audiodescrição: fotografia horizontal do gaturamo-
verdadeiro sobre galho.

O gaturamo-verdadeiro é amarelo, mancha amarela na
cabeça na região superior ao bico,a cabeça e asas na
cor azul escuro. Ele está entre dois troncos de árvore
sobre um galho. O fundo com folhas verdes.

Características: O gaturamo-verdadeiro mede entre 11 e
12 centímetros de

comprimento e pesa cerca de 15 gramas (macho).

A espécie apresenta dimorfismo sexual: o macho tem
as partes superiores

azul-metálicas, uma mancha amarela na testa e as
partes inferiores amarelas e a fêmea apresenta as
partes superiores verde-oliváceas e as inferiores

amarelo-oliváceas.

Fonte: https://www.wikiaves.com.br/wiki/gaturamo-
verdadeiro

Fonte do áudio: https://www.xeno-canto.org/389366
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SLIDE 18 - Sanhaçu-cinzento (Thraupis sayaca)

Fonte: https://ebird.org/species/saytan1

SLIDE 19 - Sanhaçu-cinzento (Thraupis sayaca)

Notas proemias: O sanhaçu-cinzento é uma ave
passeriforme da família Thraupidae. Também
conhecido como sanhaçu-do-mamoeiro, sanhaçu,
sanhaçu-comum, sanhaçu-da-amoreira, e no Nordeste
como pipira-azul (Piauí) e sanhaçu-azul (Natal/RN) e
sanhaçu-de-ateira (Ceará). É uma das aves mais
comuns do país, conhecida por realizar acrobacias em
meio a disputa por frutas com outros pássaros.

Audiodescrição: fotografia horizontal do sanhaçu-
cinzento sobre galho. O sanhaçu-cinzento, tem a
cabeça e peito cinza, as asas e a cauda na cor azul
turquesa. O fundo é marrom escuro.
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Características: Mede entre 16 e 19 centímetros de
comprimento e pesa entre 28 e 43 gramas. Não possui
diferença entre macho e fêmea.

Fonte: https://www.wikiaves.com.br/wiki/sanhacu-
cinzento

Fonte do áudio: https://www.xeno-canto.org/131137

SLIDE 20 - Tico-tico (Zonotrichia capensis)

Fonte: https://search.creativecommons.org/photos/
179efca5-ce6d-4de5-ab72-8010fd444ec1

SLIDE 21 - Tico-tico (Zonotrichia capensis)

Notas Proemias: O tico-tico é uma ave passeriforme da
família Passerellidae.
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É um dos pássaros mais conhecidos e estimados do
Brasil. Seu nome vem do tupi e deriva do seu chamado.
Esta ave e o pardal são duas espécies comuns em áreas
urbanas e muitas pessoas as confundem apesar de
terem diferenças facilmente percebíveis.

Entre os nomes populares conhecidos, destacam-se:
salta-caminho (Pernambuco e interior da Paraíba),
titiquinha e ticão, gitica, mariquita-tio-tio (São Paulo),
tiquinho (Paraná), catete, cata-pilão, jesus-meu-deus
(Bahia), chuvinha (Sul do Piauí), toinho (Paraíba -
região do Seridó Ocidental) e piqui-meu-deus (sul do
Ceará), e também tico-tico-jesus-meu-deus.

SLIDE 22 - Tico-tico (Zonotrichia capensis)

Audiodescrição: fotografia horizontal do tico-tico sobre
rocha. No centro o tico-tico tem topete de penas cor
cinza com uma listra na cor preta que sai do bico até
final do topete. Do olho saem duas listras pretas até o
final da sua cabeça, o corpo tem a cor parda com listras
pretas. Ele está sobre rocha. O fundo é embaçado.

SLIDE 23 - Tico-tico (Zonotrichia capensis)

Características: Pássaro de porte médio que mede 15
centímetros de comprimento. Possui o corpo compacto,
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com asas e cauda de tamanhos regulares, pernas e pés
delgados e bico cônico e forte. A coloração dorsal é
pardo-acinzentada, tendo a cabeça cinza com duas
tiras negras que partem da base da maxila indo até a
nuca, com parte central cinza, também partindo da
mesma base e alargando-se para a nuca. As faces são
de cor cinza, com duas tiras negras de cada lado que
vão até a região do pescoço, uma partindo do canto
posterior do olho e outra do canto do bico. Pescoço
com uma faixa cintada de cor vermelho-ferrugínea que
desce até os lados do peito alto, onde se encontra com
uma mancha negra.

Porção intermediária dorsal de cor pardo-cinza com
coberteiras, inclusive

das asas com manchas negras e restante do baixo dorso
pardo-cinza. No encontro das asas as penas terminam
com faixa branca. Garganta branca, peito e abdômen
cinza-esbranquiçados, sendo mais claro na parte
central. Apresenta um pequeno topete com desenho
estriado na cabeça.

Fonte: https://www.wikiaves.com.br/wiki/tico-tico

Fonte do áudio: https://www.xeno-canto.org/232615

SLIDE 24 - Projeto Manejo de Espécies Exóticas Invasoras
(EEI) da flora

O que é uma espécie exótica invasora?
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É toda espécie que está fora da sua área de distribuição
natural, que não pertence aquele local.

No MoNa possuem algumas espécies invasoras: bambu
(Bambusa vulgaris) originária da China; jaqueira
(Artocarpus heterophyllus) e o mico (Callithrix
penicillata)

(Observação: sobre as espécies e a interação com o
ambiente falar na aula-passeio)

SLIDE 25 - Atividades que vocês irão realizar na aula-
passeio:

Atividade de localização com a rosa dos ventos e uso de
mapa.

Localização por meio da maquete.

Conhecer os morros apresentados na maquete.

Tocar e estimar dimensão dele e comparar com a
maquete.

Conhecer um resquício de mata atlântica e coletar
serapilheira.

Separar serapilheira.

Sentir as diferenças de temperatura (caso houver)

Atenção a todos os sons ambiente.

Elaborar hipóteses para as perguntas apresentadas
pela professora.
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SLIDE 26 - Instruções para aula-passeio

A aula terá tempo de duração de 3 horas;

Serão feitas 4 paradas para realização das atividades;

Será necessário que cada participante tenha o seu
caderno de campo que pode ser em arquivo digital e
uso de áudio que será decidido com cada um qual a
melhor forma para realizar as anotações durante a
aula. Será individual, mas as discussões podem ser
realizadas em grupo;

Cada participante terá uma pessoa que será seu guia
durante a aula e servira de apoio físico para a condução
durante as atividades;

Cada “guia” receberá instruções a respeito de
Orientação e Mobilidade e será feita um encontro
entre os alunos com deficiência visual e o guia após
essa aula para fazer acordos para segurança.

SLIDE 27 - Instruções para aula-passeio

Ao longo da aula algumas questões serão levantadas e
cada participante deverá anotar sua percepção;
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Ao final da aula-passeios será feito um encontro para
conversar sobre a aula-passeio e as hipóteses
levantadas pelos alunos.

SLIDE 28 - Recomendações:

Passar protetor solar;

Levar repelente;

Ir de tênis;

Roupa confortável de preferência calça comprida e
blusa comprida, por conta da presença de mosquitos;

Mantenha-se sempre junto a sua dupla;

Pode fazer fotografias, porém sempre com a
autorização do professor para que siga sempre o grupo;

Levar garrafa de água;

Levar lenço umedecido para limpeza das mãos, pois
não há pia com água no local.

SLIDE 29 - Norma de conduta:

Evite barulhos durante o trajeto para poder ouvir os
sons locais.
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Não se afaste da sua dupla e nem do professor.

Não pegar nenhum espécime local.

Sempre que for para tocar em algo o professor irá
avisar.

Não deixe lixo no local leve sempre consigo e elimine
assim que encontrar uma lixeira.

Ficar sempre nas limitações entre o guarda corpo e a
guia lateral em concreto. Não entrar na mata sem a
presença do professor.

SLIDE 30 - As questões guia para o trajeto da aula-passeio:

Observe durante todo o trajeto os sons locais

Qual a sua hipótese para haver diferença de solos na
região?

Por que existe sensação de mudança de temperatura
entre algumas estações de estudo?

Localize em qual direção fica o mar e qual direção
estão localizados os morros. Será que existe influência
do mar e dos ventos para esses morros?

Observe onde são os locais em que existem maior
quantidade de som de pássaros. Por que você acha que
isso acontece?

Formule uma hipótese para a existência desses dois
morros e o porquê do formato de cada um deles.
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Se quiser pode gravar os sons e em sala de aula
comparar com os apresentados pela professora.

SLIDE 31 - REFERÊNCIAS
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paleontológicos do Brasil. Brasília: DNPM/CPRM,
Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e
Paleobiológicos (SIGEP), 263–268,2002.

SLIDE 32 - Pesquisa nos seguintes sites:

https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28434-o-
que-e-uma-especie-exotica-e-uma-exotica-invasora/

https://www.monapaodeacucar.com/omona

http://multirio.rio.rj.gov.br
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MATERIAIS ADAPTADOS

Figura 54: Rosa dos ventos

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 54: Fotografia vertical do
desenho de uma rosa dos ventos. No centro a estrutura
assemelha-se a uma estrela com oito pontas. Em
sentido horário as pontas: N, NE, L, SE, S, SO, O, NO.
Na parte superior, central, sobre fundo branco e em
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preto, Rosa dos Ventos. Na parte inferior com letras
pequenas: IBC/ DTE/DPME/Av. Pasteur,350/368-Urca-
Rio de Janeiro - RJ/CEP: 22290-240 / (21)3478-4474/4475/
E-mail: dpme@ibc.gov.br

Figura 55: Mapa Tipos de Biomas

Fonte: Acervo pessoal

Notas proemias: a palavra thermoform significa
película de PVC com textura em alto relevo, produzida
por máquina de mesmo nome. O material
apresentado na fotografia é um mapa colorido e sobre
ele um mapa em thermoform.

Audiodescrição da figura 55: Fotografia vertical de
mapa dos biomas em thermoform. Sobre fundo
branco mapa dos biomas do Brasil. Cada região que
representa um bioma possui uma cor e uma textura
diferente. O fundo é composto de um papel liso com
mapa colorido. Grampeado por cima o mapa em
thermoform transparente. São seis biomas. O maior,
em verde, corresponde a maior parte da região norte e
uma pequena parte da região centro-oeste e nordeste.
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Em vermelho, a maior parte na região centro oeste,
pequena parte da região nordeste, sudeste e sul. Em
vinho, o menor bioma, uma pequena parte da região
centro-oeste. Em amarelo, a maior parte da região
nordeste e uma pequena parte da região sudeste. Em
azul, a maior parte do litoral brasileiro, região
nordeste, pequeno trecho na região centro-oeste,
maior porção na região Sudeste e Sul. Em laranja, o
extremo sul do país, o Rio Grande do Sul. Na parte
superior central, em preto, Tipos de Biomas. Na parte
inferior à esquerda régua com o número 0 em uma
ponta e 800 na outra embaixo KM. À direita a
representação de uma rosa dos ventos os pontos
cardeais na extremidade superior N na inferior S na
parte do meio à esquerda O e a direita L.

Figura 56: Legenda mapa Tipos de Biomas

Fonte: Acervo pessoal

Audiodescrição da figura 56: Fotografia vertical da
legenda em thermoform. Em verde Amazônia,
amarelo Caatinga, Vermelho Cerrado, azul Mata
Atlântica, laranja Pampa e vinho Pantanal. Na parte
superior, central, fundo branco e em preto, Tipos de
Biomas.
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Dicas para o professor: para saber mais

Será apresentada uma lista de cursos e dicas para que o
professor possa ampliar seus conhecimentos sobre a área da
aula-passeio e a deficiência visual.

Além disso, o IBC oferece curso de Pós-Graduação stricto
sensu profissional em ensino na temática da deficiência
visual1.

Cursos Sobre audiodescrição

No IBC, localizado na cidade do Rio de Janeiro, são
oferecidos cursos de formação na área da audiodescrição,
tanto para formação de audiodescritores, quanto para a de
consultores em audiodescrição: Curso de Introdução à
Audiodescrição2, com 40 horas; Oficina de Audiodescrição,
com 8 horas.

A Universidade Federal de Juiz de Fora oferece o Curso de
Especialização em Audiodescrição com conteúdo à distância
e encontros presenciais, com carga horária de 360 horas e
Curso de Aperfeiçoamento em Audiodescrição na Escola,
oferecido na modalidade ensino à distância, com carga
horária de 180 horas.

Para mais informações acessar: https://www.ngi-
me.ufjf.br/curso-de-especializacao-em-audiodescricao-abre-
inscricoes

https://www.ngime.ufjf.br/cursos/pos-graduacao/
aperfeicoamento-em-audiodescricao-na-escola

Livros sobre Audiodescrição:
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Título: Audiodescrição: transformando imagens em palavras.
Organizadores: Lívia Maria Villela de Mello Motta e Paulo
Romeu Filho.

Pode ser feito download gratuitamente no link:

http://vercompalavras.com.br/livro

Título: Os novos rumos da pesquisa em audiodescrição no Brasil.
Organizadoras: Vera Lúcia Santiago Araújo e Marisa Ferreira
Aderaldo. Editora CRV. Curitiba - Brasil, 2013.

Sobre produção de material acessível para alunos com
deficiência visual

No IBC, também, são oferecidos cursos de formação na área
da produção de material didático na área da deficiência
visual.

Disponível em: http://www.ibc.gov.br/conteudo-do-menu-
superior/128-servicos-da-denominacao/nucleo-de-
capacitacao-e-empregabilidade/cursos-presenciais/1146-2020-
producao-de-material-didatico-na-area-da-deficiencia-visual

Sobre orientação e mobilidade na escola

O IBC oferece cursos no formato oficina, curso de curta-
duração e aperfeiçoamento na área de Orientação e
Mobilidade, tanto para o contexto escolar e não escolar:

http://www.ibc.gov.br/curso-extensao/1223-2020-oficina-de-
orientacao-e-mobilidade-2020

http://www.ibc.gov.br/conteudo-do-menu-superior/128-
servicos-da-denominacao/nucleo-de-capacitacao-e-
empregabilidade/cursos-presenciais/1158-2020-orientacao-e-
mobilidade
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http://www.ibc.gov.br/conteudo-do-menu-superior/128-
servicos-da-denominacao/nucleo-de-capacitacao-e-
empregabilidade/cursos-presenciais/773-2019-introducao-a-
orientacao-e-mobilidade-no-contexto-escolar-turma-2

http://www.ibc.gov.br/conteudo-do-menu-superior/128-
servicos-da-denominacao/nucleo-de-capacitacao-e-
empregabilidade/cursos-presenciais/745-2019-introducao-a-
orientacao-e-mobilidade-em-contextos-nao-
escolares-turma-2

Livros na área:

O livro Baixa visão e cegueira: os caminhos para reabilitação, a
educação e inclusão, de Sampaio et al., apresenta capítulo
destinado a Orientação e Mobilidade, além de trazer outras
informações pertinentes ao ambiente escolar para o aluno
com deficiência visual.

Lista audiolivros para distribuição:

http://www.ibc.gov.br/producao-de-material-especializado/
2016-06-30-16-29-32

Curso de gravação digital de texto: http://www.ibc.gov.br/
uncategorized/1119-2020-oficina-de-gravacao-digital-de-
textos-em-audio-turma-2

Para download:

Audacity – e um software editor e gravador

de áudio gratuito. Fácil de usar e gratuito. Desenvolvido por
um grupo de voluntários3 . A partir desse software é possível
que o professor faça gravação de áudio para os alunos com
deficiência visual:

https://www.audacityteam.org/download/
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Dosvox: é um sistema para computadores da linha PC que se
comunica com o usuário através de síntese de voz,
viabilizando, deste modo, o uso de computadores por
deficientes visuais, que adquirem assim, muita
independência no estudo e no trabalho: http://intervox.nce.
ufrj.br/dosvox/

@Voice: lê em voz alta os textos exibidos em apps Android, por
exemplo páginas web, notícias, e-mails longos, sms e mais4:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yperionics.
avar&hl=pt_BR&gl=US
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NOTAS

1. Aula-Passeio e a Deficiência Visual

1. Curiosidade: no livro Les Techniques Freinet de l'Ecole Moderne, do
ano de 1964, o termo francês utilizado para aula-passeio e classe-
promenade que, de acordo com o dicionário Michaellis Francês -
Português, significa classe=aula e promenade=passeio. Por isso, no ano
de 1975, a tradução do livro para o português utiliza o termo aula-
passeio.

2. Disponível em: http://fha.mg.gov.br/
3. Disponível em: http://www.weizmann.ac.il/

ScienceTeaching/Orion/home
4. Disponível em: http://www.weizmann.ac.il/

ScienceTeaching/Orion/home
5. Disponível em: http://www.weizmann.ac.il/ScienceTeaching/

Orion/publications
6. Disponível em: http://www.weizmann.ac.il/ScienceTeaching/

Orion/publications
7. Disponível em: http://www.evgenbavcar.com

2. A Prática

1. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/index.php?option=
com_content&view=article&id=284:material-didatico&
catid=79&Itemid=321

2. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=292:livro-falado&catid=2&Itemid=319

3. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/component/content/article/2-
uncategorised/1090-livro-no-formato-ampliado

4. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=293:livros-em-braille&catid=2&Itemid=320

5. Disponível em:
http://clyde.dr.ufu.br/bitstream/123456789/16198/1/EnsinoGeogra-
fiaAlunos.pdf

6. Disponível em: http://ppgcited.cavg.ifsul.edu.br/mestrado/images/
downloads/dissertacoes/tania_zehetmeyer e

http://proedu.rnp.br/handle/123456789/939
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7. Disponível em: http://cmpdi.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/186/
2018/08/LINDIANE-FARIA-DO-NASCIMENTO.pdf e

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/
207042/2/Guia_Audiodescricao_Lindi.pdf

8. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/
arquivos/pdf/ori_mobi.pdf

3. O Estágio 1 - Escolha da área da aula-passeio

1. Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/
2. Disponível em: https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/29141-o-

que-e-um-monumento-natural/
3. Disponível em:

https://www.monapaodeacucar.com/formacaogeologica
4. Disponível em:

http://ww.mma.gov.br/biomas/mata-
atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento

5. Recebeu esse nome em homenagem a Cláudio Coutinho ex-treinador
da seleção brasileira de futebol e ex-aluno da Escola de Educação
Física do Exército localizada no bairro da URCA. Disponível em:
http://www.pcrj.rj.gov.br/web/portaldoservidor/exibeconteudo?
id=4869118

6. Disponível no Plano de manejo do Mona: https://www.
monapaodeacucar.com/planodemanejo

7. O telefone para contato é (21) 98909-2057 e o e-mail:
monapaodeacucar@yahoo.com.br.

Disponível em: https://www.monapaodeacucar.com/

6. O Estágio 4 - Planejando a Rota

1. Disponível em: https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/15-
dias/cidade/321/riodejaneiro-rj?

2. Disponível em caracterização caderno 4A página 93: http://www.rio.rj.
gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=4461307

7. O Estágio 5 - Elaboração de materiais de
apoio ao ensino e aprendizado

1. Disponível em: https://aedmoodle.ufpa.br/mod/book/view.php?
id=107176

2. Disponível em: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/
3. Disponível em: http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/intro.htm
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4. Disponível em: https://www.audacityteam.org/
5. Agendamento para visitação: horários disponíveis: manhã: 09h00min -

tarde: 13h30min e-mail: sitiohistorico.fsj@gmail.com
WhatsApp: (21) 97295-5891
Disponível em: http://www.ccfex.eb.mil.br/sitio-historico
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1. Site da prefeitura do Rio de Janeiro: http://www.rio.rj.gov.br/web/smu
Acesso em 10 outubro de 2019.

2. Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-
e-cartografia/aerofotogrametria.html

Acesso em 10 de outubro de 2019.
3. Disponível em: http://mapas.rio.rj.gov.br/

Acesso em 10 de outubro de 2019.
4. Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-

e-cartografia/escala.html
Acesso em 10 de outubro de 2019.

5. Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-
e-cartografia/aerofotogrametria.html

10. Materiais adaptados

1. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/educacao-superior/pos-stricto
2. Disponível em: http://www.ibc.gov.br/cursos-de-formacao-continuada-

2020
3. Disponível em https://www.audacityteam.org/
4. Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.

hyperionics.avar&hl=pt_BR&gl=US
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