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O ambiente escolar é repleto de diversidades, sejam elas sociais, culturais, étnicas ou as
diferenças físicas e psicológicas, as quais são tratadas como deficiências. Em meio a essas
tantas diferenças, se faz necessário uma educação que alcance, ou ao menos tente diminuir, as
distâncias entre os mundos vividos pelos alunos dentro da sala de aula. A utilização do Braille
para o ensino de português e uma adaptação do ábaco para a matemática, dentre outros
recursos, reforçam a idéia de se remodelar o ensino de Ciências e Biologia nas escolas
regulares a fim de atender às necessidades especiais de grupos como os dos não-videntes.
Com o objetivo de diminuir o espaço que separa a educação do vidente e do não-vidente, o
presente trabalho traz a adaptação e confecção de modelos didáticos de briófitas e pteridófitas
para o ensino de botânica nas séries iniciais do ensino médio. Após a seleção do livro
didático, foi escolhido um representante de fácil acesso: para briófitas o musgo e para
pteridófitas a samambaia. Na seleção do material a ser usado à confecção dos modelos, os
parâmetros seguidos foram os dados por Cerqueira & Ferreira quanto ao tamanho,
significação tátil, aceitação, fidelidade, facilidade de manuseio, resistência e segurança. Para
adaptar, foram feitos esboços para especular tamanho e forma das estruturas; e para a
confecção dos modelos empregou-se materiais de fácil aquisição como miçangas, papel
emborrachado e a reutilização de sobras de vários tipos de papéis. Os recursos didáticos
produzidos são passíveis de aplicação em sala de aula de escolas regulares, públicas e
particulares, visto que o custo é baixo. Além disso, considera-se como instrumento auxiliador
no processo de inclusão.
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