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RESUMO 

 
Este trabalho propõe refletir sobre as metodologias aplicadas no ensino médio na 

disciplina de Química por docente cego e para aluno com cegueira, como forma de 

assegurar seus direitos e que de fato esses alunos tenham autonomia dentro e fora 

do ambiente escolar. Sabemos que, por muitos anos esses alunos foram excluídos 

deste ambiente e também da sociedade, porém hoje após muitas lutas e 

reivindicações essa inclusão vem se tornando uma prática. Foi escolhida uma escola 

que tivesse alunos com cegueira no ensino médio para ministrar aula de Química. 

Para essa prática houve uma rede de apoio entre escola comum, através da sala de 

recurso, e CAP/DV, para que a aula transcorresse da melhor forma e que 

favorecesse a aprendizagem do aluno. Na educação de pessoas com deficiência 

visual fica evidente a importância da utilização de estratégias metodológicas que 

assegurem a integração e a articulação do sistema multissensorial e que favoreça a 

construção do sistema de significação e da linguagem pela ação do aluno no tempo 

e no espaço, criando a noção de permanência do objeto, formação de imagem 

mental do eu e do outro e da possibilidade de evocar e representar as ações vividas 

numa organização para a formação do mapa mental do que está se propondo para o 

aluno com deficiência visual. 

 

PALAVRAS-CHAVE: deficiência visual, docente cego, ensino de química 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work proposes a consideration on the methodologies applied in high school in 

the discipline of chemistry by a blind teacher for a blind student as a way to ensure 

their rights and their autonomy within and outside the school environment. We know 

that for many years these students were also excluded from school and society, but 

today, after many struggles and demands, inclusion has become a practice. It was 

chosen a school that had students with blindness in high school chemistry class to 

teach. To this practice, there was a network of support among ordinary school, the 

resource room, and CAP/ DV, so the lesson occured optimally and that favored 

student learning. In the education of people with visual impairment is evident the 

importance of using methodological strategies that ensure the integration and 

articulation and multisensory system. This favors the construction of significations for 

the creation of notions and concepts through mental images by the students with 

visual impairments. 
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INTRODUÇÃO 

 

A integração foi introduzida no Brasil em 1945 pela Fundação para Livro do 

Cego no Brasil (SP), hoje Fundação Dorina Nowil, ao realizar os primeiros 

atendimentos educacionais de alunos deficientes visuais, matriculados no Sistema 

Estadual de Ensino. 

Na década de 1960 foram criados os seguintes serviços: o itinerante, as 

classes Braille e as de conservação de vistas para amblíopes, em parceria com a 

Secretaria de Educação de São Paulo e Fundação para o Livro do Cego, 

capacitando professores para o atendimento de alunos no ensino regular. Na 

década de 1970, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico da época, os 

alunos com baixa visão começaram a ser diagnosticados e orientados quanto ao 

desenvolvimento da eficiência visual pelo uso e função da visão. 

Em virtude desses avanços e dos conceitos de desenvolvimento e 

aprendizagem em educação, é que foram criados, nas grandes cidades, os centros 

de atendimento em universidades, hospitais e outras instituições, com objetivo de 

realizar avaliação visual, avaliação de desenvolvimento e orientação médica e 

psicopedagógica permitindo desde a intervenção precoce, a educação pré-escolar e 

escolar e a reabilitação. Nessa época houve grande expansão do atendimento 

educacional especializado, principalmente nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro, 

Santa Catarina e outros por meio da criação do ensino itinerante e das salas de 

recursos em escolas públicas no modelo ainda de integração. 

Entretanto, na prática, o enfoque da integração do aluno deficiente visual 

esteve limitado muitas vezes aos componentes físicos e temporais, com o 

significado de incluir o aluno em classe, simplesmente objetivando a integração e a 

participação social, porém essa clientela estudava em escolas comuns, mas eram 

separados dos outros alunos (modelo de segregação).  A Política Nacional de 

Educação Especial (BRASIL, 1994) conceitua a integração educativa escolar como: 

 

Processo gradual e dinâmico que pode tomar distintas formas de acordo 
com as necessidades e habilidades do educando. Processo de educar-
ensinar, no mesmo grupo, as crianças com necessidades educativas 
especiais, durante uma parte ou totalidade do tempo de permanência na 
escola. (BRASIL, 1994, p. 18). 
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 O conceito de “Escola Inclusiva” foi introduzido na Declaração de Salamanca - 

Espanha (1994), sob o patrocínio da UNESCO e do Governo da Espanha que 

adotaram como linha de ação: 

 

O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas as crianças 
ou jovens, cujas necessidades se originam em função de deficiência ou 
dificuldades de aprendizagem. As escolas têm de encontrar maneiras de 
educar com êxito todas as crianças, até mesmo as que têm deficiências 
graves (DECLARAÇÃO, 1994, p. 17). 

 

 A partir deste momento, o foco de atenção deixa de ser a deficiência e passa 

a ser o educando e o processo de ensino-aprendizagem deve ser adaptado às 

necessidades específicas do aluno no contexto escolar, familiar e comunitário. A 

inclusão total não adota programas e currículos especiais, mas propõe a eliminação 

dos obstáculos que impedem que o aluno progrida e avance no processo ensino-

aprendizagem. 

Em termos de políticas públicas, a Lei de Diretrizes e Bases da educação 

nacional, LDB, (BRASIL, 1996) representa um grande avanço: 

 

Art° 58 – Educação Especial deve ser oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino. 
§ 1° - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de Educação 
Especial. 
§ 2° - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
específicos dos alunos, sempre que, em função das condições especificas 
dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
§ 3° - A oferta de Educação Especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a Educação Infantil. 
(BRASIL, 1996) 

 

O conteúdo curricular deve ser idêntico ao dos demais alunos, requerendo, no 

entanto, algumas adaptações, complementações ou ajustes necessários ao 

desenvolvimento dos alunos com cegueira ou com baixa visão que precisam de 

aprendizagem contextualizada e significativa. Essas adaptações curriculares partirão 

da proposta pedagógica de cada escola, do trabalho pedagógico desenvolvido no 

cotidiano, das diretrizes metodológicas, dos recursos e das atividades 

contempladas. Segundo Vygotsky (1987, p.152), “a própria essência do 

desenvolvimento cultural consiste no choque das formas de condutas culturais 

desenvolvidas no meio social com as formas da própria criança”.  
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Vale a pena ressaltar que, com o processo de inclusão, os Centros 

Especializados anteriormente utilizados para a escolarização de alunos com 

necessidades educacionais especiais tornaram-se hoje Centros de Referência para 

a capacitação dos professores, também ofertando cursos específicos para a 

complementação dos alunos incluídos e da comunidade, possibilitando aos alunos 

ter autonomia e pleno desenvolvimento dentro e fora do ambiente escolar. 

A deficiência visual é uma limitação sensorial, que pode manifestar efeitos 

sobre o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem significativa. Para os 

professores do ensino básico, há a necessidade de se investir em capacitação e 

sensibilização para que ocorra a diminuição gradativa da exclusão escolar. Delegar 

ao professor toda a responsabilidade de promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais é um erro, pois a adoção dessa postura 

deveria ser de toda a estrutura da escola.  

A formação do professor para o trabalho em equipe, o conhecimento sobre 

currículo e as possíveis adequações curriculares cabíveis às necessidades 

individuais dos alunos, bem como, o conhecimento sobre o conteúdo, a metodologia 

de ensino e as possibilidades de reflexão sobre as ações realizadas na sala de aula 

são questões a serem trabalhadas por toda a equipe da instituição escolar, e não 

somente pelo professor que recebe o aluno com deficiência.  

O atendimento às necessidades educacionais especiais inclui oferecer ao 

aluno cego e baixa visão uma variedade de informações, de experiências, formação 

de conceitos, orientação e mobilidade, interação com o ambiente e acesso a 

informações impressas em Braille. Desta forma, a construção do conhecimento pelo 

aluno com deficiência visual se dá através dos sentidos remanescentes, onde o 

Sistema Braille é o principal meio de comunicação escrita. 

Para que haja aprendizagem significativa numa aula de Química onde o aluno 

é deficiente visual, é importante possibilitar a coleta de informações por meio dos 

sentidos remanescentes. O primeiro passo para o professor regente é, após ter 

planejado a aula e os recursos didáticos que irá utilizar, informar ao professor da 

sala de recursos o assunto que vai ser abordado e planejar com ele as adaptações 

necessárias. A sala de recursos pode ainda trabalhar em parceria com o Centro de 

Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, CAP/DV, as duas instituições reproduzirão 

esse conteúdo em Braille, momento no qual serão feitas as adequações de 

fórmulas, descrição de gravuras e confecção de maquetes com materiais adequados 
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à leitura tátil. Este material deve ser entregue ao professor regente da sala de aula 

na data prevista para essa aula. Várias sugestões de adaptações de materiais 

didáticos e experimentos para o ensino de Química a alunos deficientes visuais são 

disponíveis na literatura (RAPOSO e MÓL, 2010; GONÇALVES et al, 2013). Vale a 

pena ressaltar a existência de código Braille específico para a grafia em Química 

(BRASIL, 2011). 

Todo esse trabalho é feito para que o aluno com cegueira também tenha seu 

material, da mesma forma que os demais alunos na hora da aula. O papel do 

professor regente é explicar o conteúdo para todos. Após os exercícios que esse 

aluno também terá resolvido em Braille será feita uma transcrição para tinta, feita 

pelo professor da Sala de Recursos, que por sua vez, devolve para o aluno que irá 

apresentar a atividade para o professor regente, que vai observar que o aluno com 

cegueira também aprendeu o conteúdo abordado. Com as redes de apoio entre 

escola comum, sala de recursos e CAP/DV, o trabalho do professor se torna mais 

fácil e prazeroso. De acordo com Chalita (2004, p.1720), o processo educativo é 

participativo. O bom ambiente escolar depende da participação de todos. A mudança 

dos paradigmas ocorre quando cada um oferece sua parcela de contribuição e é 

capaz de permitir que o outro também opine, também participe. Ninguém é uma ilha 

de excelência que prescinda de troca de experiência. 

Entretanto, nada há reportado na literatura sobre o papel ou a atuação do 

docente de Química deficiente visual, ou mais especificamente, sobre a atuação do 

professor de Química cego. Há relatos sobre a formação de professores de Química 

cegos (CAMARGO et al, 2010; REGIANI e MÓL, 2013), mas não há reflexão ou 

descrição sobre suas experiências depois de formados. Mediante esta lacuna foi 

proposta a presente investigação que pretendeu investigar a atuação do docente 

cego no ensino de conteúdos de Química no nível médio a discente cego. 
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OBJETIVOS 

 

Geral 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal investigar os processos de 

ensino-aprendizagem que ocorrem na prática docente de professor cego1 ao abordar 

conteúdos de Química a aluno cego1. 

 

Específicos 

 

1. Analisar o contexto escolar de inclusão de aluno cego no ensino médio; 

2. Conhecer as práticas dos professores regentes e da sala de recursos na 

adaptação de recursos e materiais didáticos para o ensino de Química a 

aluno cego; 

3. Construir materiais e recursos didáticos para atendimento a aluno cego; 

4. Refletir sobre o papel do docente cego e sua prática pedagógica na 

abordagem de conteúdos de Química a aluno cego. 

 

                                                           
1 Utilizam-se os termos docente, professor e aluno sem intenção de classificação de gênero. 



14 

 

METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido na escola Centro de Ensino Armando 

Nogueira, CEAN, porque, em 2012, lá estudava um aluno cego no primeiro ano do 

ensino médio. 

 Para analisar o contexto escolar de inclusão de aluno cego nesta escola e 

conhecer as práticas dos professores na adaptação de recursos e materiais 

didáticos foram feitas entrevistas com o coordenador pedagógico, com o professor 

da sala de recursos, com o professor de Química e com o aluno cego. As 

entrevistas, realizadas com roteiros de entrevista semiestruturados, foram gravadas 

e posteriormente transcritas. A análise das entrevistas foi realizada a partir da 

Análise Textual Discursiva, ATD, (MORAES, 2003). 

 A reflexão sobre o papel do docente cego e sua prática pedagógica na 

abordagem de conteúdos de Química a aluno cego foi realizada partindo-se da 

metodologia da pesquisa-ação (BARBIER, 2007) tendo como objetos de reflexão as 

aulas gravadas e o diário do professor (GONÇALVES et al, 2008). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O contexto escolar de inclusão de aluno cego em escola de ensino médio 

 

A coordenação pedagógica 

Segundo o coordenador, o papel da coordenação pedagógica é muito 

importante porque através dela são realizadas as melhorias no funcionamento da 

escola. Neste sentido, afirmou que a escola tem um plano de ação para a inclusão 

de alunos com necessidades educacionais especiais com a ampliação do espaço 

físico da sala de recursos e adequação do atendimento aos alunos, para que eles se 

sintam seguros e motivados a frequentarem a escola, visto que, a equipe busca 

estabelecer um ambiente propício a esses alunos. 

O entrevistado disse ter percebido, a partir das experiências vistas nas salas 

de recursos em outras escolas em que trabalhou, que as instituições e seus 

profissionais devem estar cada vez mais preparados para receber os alunos com 

algum tipo de deficiência. Na escola loccus do presente estudo, o trabalho com o 

discente cego é desenvolvido com a orientação de duas professoras na sala de 

recursos juntamente com a ajuda do CAP/DV, que disponibiliza os livros didáticos 

em Braille, bem como a adaptação de outros materiais que o aluno necessita no 

processo de aprendizagem. O profissional entrevistado também pontuou que  

 

Os alunos especiais mostram-se aptos a aprender e participam de forma 
mais ativa do processo de inclusão na sociedade em que vivemos 
(Coordenador Pedagógico do CEAN) 

 

Na análise geral da entrevista, foi possível observar que o coordenador 

pedagógico da escola tem consciência de seus deveres sobre a educação especial 

e que a implantação da sala de recursos fortaleceu o atendimento para os alunos 

especiais, pois, com a inclusão, a escola tem se adequado para oferecer um ensino 

de qualidade, abrangendo também o aluno que é o eixo central deste trabalho, por 

se tratar de um discente com deficiência visual. 

 

O professor da sala de recursos 

A sala de recursos da instituição é conduzida por dois professores, sendo 

que a entrevista só foi realizada com uma delas. O primeiro questionamento 
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levantado foi sobre a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, no 

qual o professor afirmou que a Educação Inclusiva “veio para fazer acontecer, pois a 

Lei já existia”. O entrevistado enfatizou que se a sala de recursos não existisse, a 

educação inclusiva não aconteceria. Quando questionado sobre o papel do 

professor da sala de recursos no processo educativo de estudantes deficientes 

visuais afirmou que esse profissional deve interagir com a comunidade escolar, 

fornecendo os conhecimentos adquiridos, os materiais adaptados e apoiando, 

quando necessário, a vida escolar do aluno. Também informou não ser constante a 

interação com os professores da sala de aula. 

Para a área de Química, o profissional da sala de recursos disse não saber 

como trabalhar com os conteúdos da disciplina, mas começou a pensar no assunto 

quando participou de uma capacitação em que conheceram materiais adaptados 

para o ensino de Química e, a partir daí, percebeu que é capaz de pensar e produzir 

materiais para as aulas desta disciplina. Ele afirma que até o presente momento não 

havia recebido nenhum material da disciplina para ser adaptado. Com relação à 

transcrição dos conteúdos desta disciplina, informou que, como há a grafia 

específica da área, estes são enviados ao CAP/DV. 

Na análise geral da entrevista, foi possível observar que o professor da sala 

de recursos não havia recebido nenhuma solicitação de adaptação de material 

didático para o aluno cego e, até o momento da capacitação, sentia-se incapaz de 

fazê-lo. A partir desse fato, podemos inferir o quão importante são as capacitações 

dos profissionais de ensino para desmistificar a educação inclusiva. 

 

O professor regente 

O professor da sala de aula deveria ser formado para a diversidade, para 

reconhecer que cada um de seus alunos é único e que não existem alunos “normais” 

e alunos “especiais”. A disciplina de Química era ministrada por um professor que, 

ao ser entrevistado, comentou sobre a inclusão, afirmando que “esse processo é 

bastante válido, partindo do pressuposto de que o aluno tem a capacidade de 

aprender, apesar das dificuldades”. Reconheceu também que  

 

A Educação Especial é muito importante, considerando que os profissionais 
envolvidos devem estar preparados para inserir esses alunos no ambiente 
social e escolar, facilitando a vida das pessoas com necessidades 
educacionais especiais. (Professor regente) 
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Quando questionado sobre a sala de recursos da instituição, reclamou do 

espaço, sugerindo uma ampliação para oferecer melhores materiais didáticos a fim 

de facilitar o atendimento aos alunos. Mas apesar de saber da existência da sala de 

recursos, parece nunca ter solicitado nenhuma adaptação de material ou recurso 

didático, pois afirmou que o seu trabalho é realizado somente com o livro em Braille 

e a audição, não usando outra metodologia para o aprendizado. Alegou que não são 

fornecidos outros materiais ou tecnologias para serem trabalhados. Também contou 

que a aula mais interessante e positiva ministrada aos alunos foi sobre Misturas, 

pois 

 

O aluno deficiente visual conseguiu compreender o conteúdo somente com 
a leitura e a explicação. (Professor regente) 

 

A forma de avaliar o aluno é somente o uso do caderno de provas e os 

exercícios que são realizados em sala de aula, porém, afirma que o aluno não 

consegue resolvê-los por falta de auxílio, pois não há colegas de classe que o 

auxiliem ditando a matéria para que ele transcreva para o Braille. Segundo o 

professor, a maior dificuldade no ensino de conteúdos de química está relacionada à 

falta de recursos didáticos para o melhor aprendizado desses alunos. 

O entrevistado afirmou que, o primeiro passo para melhor se ensinar a 

disciplina de Química a alunos com deficiência visual seria a capacitação de 

professores para melhor aprendizado, compreensão dos conteúdos e adaptação de 

materiais didáticos. Na tentativa de aproximar-se do aluno cego, sempre tenta se 

colocar no lugar do aluno. Sendo assim, faz uso de um vocabulário simples e direto, 

para facilitar o entendimento. O docente não teve em sua formação inicial nenhuma 

preparação ou capacitação focada na Educação Inclusiva e não consegue 

frequentar os cursos do CAP/DV porque os horários fornecidos (geralmente no 

período noturno) dificultam a participação. 

Para facilitar, o professor disse fazer antecipação de materiais adaptados 

para suas aulas, pois as planeja duas vezes por semana. Essa última afirmativa 

acaba sendo contraditória, pois relatou que só usa o livro em Braille e o professor da 

sala de recursos afirmou que não havia recebido nenhuma solicitação de materiais 

da disciplina de Química. 
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Na análise geral da entrevista, foi possível observar que o professor regente 

não recebeu em sua formação inicial orientações para o trabalho com alunos com 

NEE. Pelas suas falas, não faz nem solicita material adaptado, mas acompanha o 

discurso teórico pela inclusão. Esta contradição parece ser uma tentativa de 

encobrimento das fragilidades do professor. 

 

O ponto de vista do aluno cego com relação a sua inclusão e aprendizagem 

O aluno, à época da pesquisa, estava cursando o primeiro ano do ensino 

médio e perdeu a visão ainda criança, entre três e quatro anos de idade. Afirmou 

que sempre estudou em escola regular e que os auxílios prestados sempre 

facilitaram a sua aprendizagem, apesar de que o tratamento é igual a todos os 

alunos. O que diferencia é que a sala de apoio atende as suas necessidades, em 

todas as disciplinas. As suas reclamações estão sempre centradas nas más 

condições das salas de recursos, a falta de equipamentos tecnológicos e na 

interação com os alunos da sala de aula, pois apesar de o convívio ser normal, eles 

não conseguem compreender que o barulho a incomoda e acaba retardando a sua 

compreensão do conteúdo.  

Sobre a disciplina de Química, o aluno conta que tem muitas dificuldades, 

mas ao final, acredita que vai vencer. Ela considera que esta disciplina é mais fácil 

quando se estuda os estados físicos e é mais difícil quando se estuda algum 

conteúdo que envolva cálculos, parte em que ela gostaria de ter maior auxilio. 

 

A reflexão sobre a prática do docente cego 

 

A minha trajetória de discente da graduação até chegar a atuar como 

professora tem início no vestibular. Passar neste exame e cursar a Licenciatura em 

Química é um sonho realizado, apesar de que eu deveria ter me dedicado mais ao 

curso. As falhas não foram somente dos professores que não estavam capacitados 

para me atender. Eu deveria ter procurado outros recursos de aprendizagem e “ter 

pegado mais no pé” dos docentes, assim a amplitude do meu conhecimento na área 

de Química teria sido maior. No estágio supervisionado eu me perdi um pouco pelo 

fato de que preciso de alguns auxílios como, por exemplo, para o uso do quadro 

magnético que eu não posso realizar sozinha. Mas eu gosto de explicar o conteúdo, 

de tirar dúvidas, dentre outras atitudes docentes. 
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O educador com deficiência visual deve possuir as mesmas características, 

porém é privado de informações literárias em várias disciplinas principalmente na 

Química. Mesmo conhecedor da grafia em Braille, surgem barreiras quando precisa 

ministrar conteúdos em fórmulas ou gráficos. Nestes momentos, necessita de auxílio 

de outras pessoas, da entidade escolar ou de parcerias com os CAPS, para 

adequação em relevo, transcrição par o Braille e para tinta onde todos os alunos 

tenham as mesmas informações da aula que irá ministrar. 

A aula ministrada para o aluno com deficiência visual me lembrou um pouco 

a minha trajetória de estudante. A diferença para eu ministrar aula para essa aluna 

foi o apoio recebido pelo professor da sala comum, da sala de recursos e pelo 

CAP/AC, com a transcrição e adequações de materiais para ministrar o conteúdo de 

Química. Essa aula transcorreu com a exploração do tema em que a aluna estava 

com o material em Braille e acompanhava o assunto, assim, íamos tirando as 

dúvidas. 

A aplicação da aula se deu por etapas, da seguinte forma: o primeiro passo 

foi a escolha da escola onde entreguei o ofício do estágio, que foi a escola Jornalista 

Armando Nogueira, de ensino médio na qual tem uma aluna deficiente visual 

cursando o primeiro ano. O segundo passo foi o reconhecimento do espaço que a 

escola oferecia a esta discente, a sala de recursos multifuncionais que cedeu o 

espaço para as entrevista  com a aluna, a coordenadora de ensino, a professora da 

sala de recursos e a professora regente da disciplina de Química.  Após as 

entrevistas começamos o trabalho de pesquisa sobre o assunto da aula (modelos 

atômicos), onde foi elaborada a aula seguida das adequações necessárias em 

Braille, tinta e as representações com texturas diferenciadas para que a aluna 

sentisse as várias formas de modelos atômicos.  

 

A modalidade tátil é de ampla confiabilidade. Vai além do mero sentido do 
tato; incui também a percepção e a interpretação por meio da exploração 
sensorial. Esta modalidade fornece informações a respeito do ambiente, 
menos refinadas que as fornecidas pela visão. (MORAES et al 2001, p,53). 

 

Para que houvesse identificação e representação e para que esta aluna 

pudesse ter uma aprendizagem significativa tínhamos que oferecer alguns recursos 

nos quais ela elaborasse o conceito dos modelos atômicos. Para isso, tive a parceria 

do Núcleo de Apoio à Inclusão, NAI da UFAC, do CAP/DV, da professora 
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orientadora, dos colegas de trabalho e da monitora. A aplicabilidade do assunto foi 

ministrada por mim no contra turno na sala de recursos, acompanhada pela 

monitora, que fez a gravação do vídeo. 

A professora da sala de recursos apenas observou e a coordenação desta 

escola supervisionou a atividade. Durante a aula explorou-se o conteúdo que estava 

em Braille e ao mesmo tempo foram sendo manuseadas as formas em alto relevo 

através de maquetes para melhor compreensão do assunto, em seguida a pedido da 

aluna houve outra aula sobre a tabela periódica e distribuição eletrônica. Nesta aula 

realizamos os mesmos procedimentos do encontro anterior, quanto a adequações 

de materiais e exploração do conteúdo. Os conteúdos abordados foram aplicados de 

acordo com as informações da professora regente e as adequações foram feitas 

para atender a necessidade específica da aluna e assim suprir a carência  

encontrada no ensino desta disciplina para um deficiente visual.   

A maior dificuldade encontrada para explicar o conteúdo aconteceu na 

abordagem dos modelos atômicos, principalmente no modelo atômico de Rutherford 

e no de Bohr, pois não tenho acesso a materiais mais atualizados desses cientistas. 

Nas aulas relacionadas à tabela periódica e diagrama de Linus Pauling consegui 

ministra-las muito bem utilizando os modelos adaptados, onde o aluno declarou que 

a compreensão foi melhor do que na aula ocorrida na sala de ensino regular, pois as 

adaptações facilitaram o processo de compreensão do conteúdo.  

Fazendo uma análise mais crítica da minha atuação, posso levantar alguns 

pontos positivos e negativos. O primeiro ponto positivo que quero destacar é a 

utilização das adaptações que me ajudaram a me expressar e a transmitir o 

conteúdo de uma melhor forma. O segundo é o fato de apenas ter ministrado a aula 

a uma aluna que tem a mesma dificuldade que eu possuo, pois assim pude me 

colocar no lugar dela e saber em que ela teria mais dificuldade para compreender o 

conteúdo. No início, esse fato me assustou um pouco e fiquei insegura com a reação 

da aluna, se ela iria conseguir entender o que eu estava querendo transmitir ou não. 

Como ponto negativo posso destacar a questão do tempo didático, porque 

na sala de aula a aluna tem um maior tempo para aprender, e as aulas que ministrei 

tiveram um tempo reduzido sendo motivo de reclamação por parte dela. Quando 

parei para analisar vi que ela tinha razão pois o tempo que ela fica na sala de 

recursos deve ser dividido para todas as disciplinas, ficando um curto intervalo para 

as aulas de Química. Outra observação foi com relação ao ambiente, que foi 
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modificado várias vezes devido a fatos internos da escola. Por conta disso, algumas 

aulas foram ministradas na biblioteca, local onde havia muito barulho o que dificultou 

a realização da aula e a compreensão da aluna. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste artigo buscamos exemplificar atuações que contribuíram na inclusão ou 

em uma melhor vivência do aluno com deficiência visual. Acreditamos que essas 

intervenções são fundamentai e devem ser realizadas prioritariamente nas escolas 

comuns, na disciplina de Química, para que estes alunos não fiquem isolados e 

sintam-se excluídos das aulas ministradas. 

É importante lembrar que a deficiência não deve ser encarada com 

manifestação de pena. Por isso, no ambiente escolar não se deve considerar o 

aluno como incapaz, visto que, ele apenas precisa ter o material em Braille e se 

houver necessidade, dispor de maquetes com relevo para que possa realizar suas 

atividades, acompanhando o cronograma da turma. Percebe-se que o aluno com 

cegueira, de um modo geral, necessita de uma atenção especial, cada qual 

apresentando suas qualidades e dificuldades específicas. Entretanto, apesar das 

especificidades, os alunos com deficiência visual necessitam apenas de 

instrumentos: livros em Braille, programas de voz, adequações e descrição de 

materiais que exijam apenas a visão como forma de aprendizagem. 

É preciso que o professor que tem um aluno com deficiência visual esteja 

atento às suas necessidades e esteja disposto a novas formas de planejar, a rever 

sua forma de ensinar e suas estratégias em sala de aula. Mas, o êxito no processo 

de aprendizagem depende também do esforço contínuo de pais, professores e 

profissionais envolvidos, visando, de fato, a implementação de um ambiente escolar 

democrático, que envolve todos os alunos, sem distinção. 

Constatou-se que a falta de visão não é o principal obstáculo para a inclusão 

das pessoas com deficiência visual no ensino comum e nem como cidadãos, plenos 

de direitos e deveres. O fato é que estas pessoas necessitam da equiparação com 

materiais necessários para a sua aprendizagem. Portanto, é notável que elas 

possuem condições de andar sozinho, estudar, trabalhar e de participar ativamente 

da vida social, econômica, cultural e política da atualidade. 
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