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RESUMO 

 

O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido para a conclusão do curso de pós-
graduação em Metodologia do Ensino de Biologia e Química, da UNINTER- Centro 
Universitário, e tem como objetivo analisar a importância dos recursos de apoio 
pedagógico especializado, que são utilizados para auxiliar o aluno com deficiência 
visual na construção da aprendizagem, isso porque a adaptação de materiais de 
biologia e química é essencial para a melhor compreensão dos conteúdos 
estudados, já que estes reúnem muitas informações visuais. Dessa forma, adotou-se 
como metodologia as pesquisas bibliográficas e observações realizadas no âmbito 
escolar, a partir das experiências com alunos deste público-alvo. Este estudo revela 
o quanto os materiais adaptados são imprescindíveis para a aprendizagem dos 
alunos com cegueira ou baixa visão, pois a partir das experiências sensoriais é 
possível facilitar o grau de compreensão do que está sendo transmitido. Sendo 
assim, a adaptação de materiais pedagógicos configura uma estratégia bastante 
eficaz para o êxito destes discentes. 
  
Palavras chave: Aluno. Cegueira. Adaptação de materiais. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, a educação brasileira tem vivenciado inúmeras 

modificações, principalmente no que diz respeito à inclusão escolar. Esse 

movimento busca garantir oportunidades iguais, para que os alunos tenham acesso 

a escolas democráticas, ou seja, que se mobilizam em prol da aprendizagem de 

todos, sem distinção. 

A escolarização de alunos com algum tipo de deficiência visa desenvolver, 

sobretudo, as potencialidades do discente e isso vai além de oferecer apenas 
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conteúdos escolares, pois fala de uma educação de qualidade, que trabalha com as 

especificidades individuais. 

 Os estudantes com deficiência visual, sem dúvidas, necessitam de mais 

acessibilidade, conceito que ultrapassa as barreiras arquitetônicas da escola, 

passando a englobar também mudanças atitudinais. Nesse contexto, vemos a 

importância dos recursos de apoio pedagógico, mais especificamente os materiais 

didáticos adaptados, para auxiliar o aluno no reconhecimento do mundo físico e na 

formação de conceitos, que na maioria das vezes, são abstratos.  

Considerando que as adaptações são únicas para cada aluno, não há uma 

receita a ser aplicada a todos os casos. Diante disso, cabe salientar a importância 

de uma prática pedagógica do docente que contemple a diversidade que 

encontramos na sala de aula, o que perpassa também pela noção de flexibilidade de 

currículo, assim como destaca MINETTO (2008): 

 

As adaptações curriculares abrangem toda a organização de estratégias 
educativas que ajudem, facilitem e promovam a aprendizagem do aluno, por 
meio da flexibilização do currículo, independente da dimensão. (...) 
Qualquer modificação que necessita ser feita, por menor que seja, é 
considerada uma adaptação curricular. (...) São medidas que convertem o 
currículo num instrumento útil para responder à inevitável diversidade que 
apresentam os alunos quanto aos seus interesses ou ritmos de 
aprendizagem. 

 
Tudo que o docente realiza em favor de uma melhor aprendizagem do 

discente atinge a esfera da modificação. Isso porque há a necessidade constante de 

adaptar, de organizar o trabalho de maneira que alcance as particularidades do 

aluno, suprindo suas reais necessidades.   

Os recursos utilizados pelos alunos com deficiência visual devem ser 

confeccionados para ajudá-los de forma eficaz na compreensão dos conteúdos, 

permitindo-os, através do tato, ler gráficos, figuras, representações, que são feitos 

em relevo e em diversas texturas. 

Deve-se levar em consideração que os conteúdos de química e biologia não 

são aprendidos através de mero verbalismo, pois envolvem experiências de contato 

com o ambiente físico, a partir dos sentidos. Um aluno com cegueira, por exemplo, 

já não possui o contato visual, gerando possíveis lacunas na compreensão de 

determinados assuntos. O material adaptado, entretanto, vem para motivar o 

discente a manusear os mais diferentes tipos de recursos, além de facilitar a 

percepção de detalhes que até então, não eram identificados. 
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É essencial que o aluno com deficiência visual seja estimulado a desenvolver 

sua sensibilidade tátil, além da criatividade e experiências sensoriais, que devem 

auxiliá-lo na construção de imagens mentais. Os sentidos desempenham importante 

papel na construção do conhecimento. 

 
Os sentidos têm as mesmas características e potencialidades para todas as 
pessoas. As informações tátil, auditiva, sinestésica e olfativa são mais 
desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas recorrem a esses sentidos 
com mais frequência para decodificar e guardar na memória as 
informações. Sem a visão, os outros sentidos passam a receber a 
informação de forma intermitente, fugidia e fragmentária. 
(Atendimento Educacional Especializado, 2007, p.15) 

 
Instigar o discente a explorar suas potencialidades passa pelo 

posicionamento do docente e da escola, como um todo. O fato de o aluno estar em 

sala de aula não quer dizer que ele esteja aprendendo, e isso independe de 

deficiência. O docente precisa reavaliar constantemente suas práticas, entretanto, o 

êxito depende também de um conjunto de fatores pré-existentes, como a vida 

pessoal do aluno e suas experiências familiares, que podem fazê-lo avançar ou 

regredir. 

Um exemplo disso é quando uma criança é muito estimulada pela família a 

vivenciar as mais diferentes experiências e sensações. Esta, por sua vez, terá mais 

facilidade ao formar conceitos e representações mentais, diferente de uma criança 

que é superprotegida e é impedida de vivenciar sensações diversas. 

 

Cada pessoa desenvolve processos particulares de codificação que formam 
imagens mentais. A habilidade para compreender, interpretar e assimilar a 
informação será ampliada de acordo com a pluralidade das experiências, a 
variedade e qualidade do material, a clareza, a simplicidade e a forma como 
o comportamento exploratório é estimulado e desenvolvido. (Atendimento 
Educacional Especializado, 2007, p.16) 

 
   

Com ênfase, este artigo foi elaborado a partir de pesquisas e entrevistas, com 

base em materiais adaptados, configurando uma forma de registrar algumas 

reflexões em torno desse tema, que certamente contribuirá para a formação de 

química e biologia na área da deficiência visual, especificamente, para educação de 

estudantes cegos.  
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2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CARACTERIZAÇÃO. 

 

A partir da década de 90, no Brasil, o movimento de inclusão escolar passou 

a ser debatido com mais intensidade, na busca de equiparação de oportunidades 

para todas as pessoas, independente de particularidades. Um marco representativo 

dessa época foi a Declaração de Salamanca, deflagrada em 1994, estabelecendo 

diversos princípios para a concepção de educação inclusiva, no artigo 2°. 

• toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 

•  toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas, 

• sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades, 

• aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, 

• escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.(BRASIL, 
1994) 

 

A educação inclusiva é um processo contínuo e permanente, que não é 

simples de se concretizar, já que o sistema escolar deve se reestruturar para 

atender as necessidades dos alunos, criando meios para que eles alcancem o 

sucesso. Isso abrange mudanças relacionadas à reformulação de estratégias 

didáticas, currículos, avaliação e formação de docentes. 

Considerar a heterogeneidade do alunado é uma das características da 

educação inclusiva. Agora, o docente não pode simplesmente acumular conteúdos, 

baseados na memorização, vendo o aluno como mero receptor e sim, refletir sobre 

sua prática, tendo o planejamento como ponto fundamental. 

A inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais em sala de 

aula deve envolver diversificadas estratégias metodológicas, avaliando cada 

conteúdo a ser transmitido. A cooperação entre os discentes é outro aspecto básico 

para realizar os trabalhos propostos, bem como a criação de um ambiente 

colaborativo e de respeito,valorizando as potencialidades e pensando nas limitações 

dos alunos. 
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2.1. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS DE BIOLOGIA E QUÍMICA PARA DEFICIENTES 

VISUAIS 

 

Pra compreendermos melhor a adaptação de materiais para pessoas com 

deficiência visual, é necessário pensar como esse processo ocorre. De acordo com 

a cartilha sobre Atendimento Educacional Especializado, na área de deficiência 

visual (2007), “os recursos destinados ao Atendimento Educacional Especializado 

desses alunos devem ser inseridos em situações e vivências cotidianas que 

estimulem a exploração e o desenvolvimento pleno dos outros sentidos”. Isso revela 

a importância da variedade de recursos na construção de uma aprendizagem 

significativa. 

A confecção dos materiais para alunos cegos deve obedecer alguns critérios 

essenciais para a realização de um material adaptado de qualidade. É necessário ter 

como base o texto original, e quando possível adaptar as figuras existentes, após a 

devida análise, de como fazer e qual material mais adequado se deve utilizar para 

que ele se torne o mais próximo possível do real.  

Dessa maneira, o docente não pode deixar de realizar atividades que 

possibilitem a ativação do sistema tátil do aluno, já que este é essencial para a 

execução dos exercícios que utilizam materiais adaptados. 

  
O sistema háptico é o tato ativo, constituído por componentes cutâneos e 
sinestésicos, através dos quais impressões, sensações e vibrações 
detectadas pelo indivíduo são interpretadas pelo cérebro e constituem 
fontes valiosas de informação. As retas, as curvas, o volume, a rugosidade, 
a textura, a densidade, as oscilações térmicas e dolorosas, entre outras, 
são propriedades que geram sensações táteis e imagens mentais 
importantes para a comunicação, a estética, a formação de conceitos e de 
representações mentais. (Atendimento Educacional Especializado, 2007, 
p.16. 

 
Outro item importante é ter conhecimento prévio dos conteúdos ministrados 

pelos docentes, para que esse material possa, na íntegra, auxiliar a compreensão do 

conteúdo. Por isso, é necessário saber quais as limitações do aluno, as suas 

experiências e principalmente, destacar a explicação do material adaptado pelo 

próprio professor da disciplina, auxiliando-o a utilizar o recurso de forma adequada. 

Os materiais adaptados devem ser confeccionados por profissionais 

capacitados, que dominam o conteúdo da disciplina em foco. As adaptações devem 

obedecer a critérios, como: dimensões, faixa etária, significação tátil, estimulação 
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visual (no caso de alunos com baixa visão), fidelidade de manuseio, resistência e 

segurança.   

Estes recursos trazem aos estudantes com deficiência visual as mesmas 

informações que os videntes possuem, já que o manuseio de diferentes materiais 

possibilita o treinamento da percepção tátil. Muitas imagens podem ser descritas e 

compreendidas, entretanto, deve-se tomar cuidado também com excesso, pois, 

muitas vezes, pode dificultar o entendimento do aluno. Neste caso, a simplicidade é 

muito mais significativa. Não se deve privar o aluno dos detalhes, mas devemos 

conduzi-lo de forma mais simples e eficaz. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi embasado por pesquisas bibliográficas e visitas de 

campo. A coleta de dados reuniu entrevistas com alunos e docentes. O artigo tem 

por objetivo destacar a importância dos materiais didáticos adaptados para o ensino 

de alunos com deficiência visual, como recurso inclusivo.  

A escolha das disciplinas de biologia e química se deu pela verificação de que 

englobam conteúdos mais complexos, que necessitam de maior atenção por parte 

do professor, visto que, o material bibliográfico relativo a esta área também é 

escasso. Dessa forma, o trabalho contribui de forma relevante para reunir mais 

dados acerca da temática. 

Para a avaliação de resultados, foram aplicados questionários, a dois alunos 

com deficiência visual, que estão cursando ensino superior e uma professora mestre 

em Ensino Especial. O primeiro questionário foi realizado com a aluna Aldete Reis 

Carvalho, que cursa Nutrição e possui baixa visão. As perguntas direcionadas a ela 

foram: 

 

01. Como foi o atendimento no ensino médio em relação aos materiais 

adaptados? 

02. Quais as dificuldades enfrentadas no ensino médio? 

03. Você teve acompanhamento educacional especializado? 

04. Quais as suas sugestões para a melhoria do ensino médio e principalmente 

nas disciplinas de química e biologia? 
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05.  Atualmente, sendo aluna do curso de Nutrição, da Universidade Federal do 

Acre, como está sendo para você o atendimento do Núcleo de Apoio à 

Inclusão? 

  

O segundo questionário foi realizado com Gabriel Lira Morais, estudante com 

cegueira, que cursa Letras/Português, na Universidade Federal do Acre e englobou 

as perguntas: 

 

01. Quais as dificuldades que você enfrentou nas disciplinas de química e 

biologia? 

02. O que os professores fizeram para viabilizar o processo do aprendizado em 

geral e especialmente no seu caso? 

03. Como você considera as adaptações de materiais no Ensino Médio? 

04. O que faltou para uma melhor compreensão dos conteúdos no Ensino Médio? 

05. Nas disciplinas de química e biologia, quais os conteúdos mais fáceis e os 

mais difíceis? 

06. Você já realizou alguma experiência em laboratório de química? 

 

 Por fim, o último questionário foi realizado com a professora mestre em 

Educação Especial Joseane Lima Martins, que trabalha há 10 anos nesse setor, 

acompanhando alunos com cegueira e baixa visão. As perguntas direcionadas a 

ela foram: 

01. Como foi o desenvolvimento destes educandos, considerando o ensino de 

Química e Biologia? 

02. Como eram as adaptações de materiais na época do atendimento itinerante 

levando em conta que o professores tinham como principal função, levar os 

materiais didáticos da escola para os centros especializados, para serem 

adaptados e dos centros para os alunos com deficiências?  

03. Na escola de Ensino Médio que a senhora acompanhou havia laboratório de 

Química? E os alunos com deficiência? Faziam algumas experiências no 

laboratório? 
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3. ADAPTAÇÃO DE MATERIAIS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 Os questionários aplicados envolveram a participação de um aluno cego e 

uma discente com baixa visão. Cada um falou um pouco de suas experiências, 

relacionadas à adaptação de materiais nas disciplinas de química e biologia. 

 A aluna com baixa visão relembra sua trajetória no ensino médio e relata que 

os materiais adaptados praticamente não existiam, bem como a utilização de 

recursos tecnológicos, como a ampliação das letras. Por isso, ela precisou se 

esforçar bastante para suprir esta carência. 

 Na época de sua escolarização, ela contou com acompanhamento 

especializado apenas em alguns momentos, entretanto, as condições ainda eram 

precárias. Além disso, a discente fala que ainda é preciso ter muitas iniciativas para 

melhorar o ensino médio e que as adaptações de materiais possibilitam um melhor 

entendimento dos alunos, de modo geral e, ainda mais se tratando das disciplinas 

de química e biologia. Para isso, a aluna destaca a importância da capacitação  de 

professores, para que possam atender os alunos com deficiência, principalmente em 

relação à adaptação de materiais. 

Atualmente, a discente do curso de Nutrição vê a diferença no 

acompanhamento de alunos com deficiência, a partir de conquistas que demonstram 

o avanço da Educação Especial no país. Hoje, a universidade Federal do Acre conta 

com o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI), que visa atender esta demanda, fato que 

não existia tempos atrás.  

Evidentemente, muito ainda precisa ser feito. A aluna ainda questiona a falta 

de sensibilidade de alguns docentes ao lidar com alunos com deficiência, através de 

atitudes básicas, como repassar ao Núcleo o material didático a ser ampliado, para a 

utilização da mesma. 

A atitude do docente reflete de forma decisiva no processo de aprendizagem. 

É claro que tudo que é novo, que não sabemos como lidar, traz receios. Mas a 

postura frente a esta situação é que faz toda a diferença. 

 

Os professores recebem em sua sala alunos diferentes e vão relacionar-se 
com eles a partir de suas experiências de vida, de sua formação profissional 
e de sua prática pedagógica. Refletem sua forma de ser e agir, enfim suas 
concepções. Estas, por sua vez, perpassam as ações pedagógicas, 
inferindo no processo ensino-aprendizagem o sucesso ou o fracasso 
escolar. (MINETTO, 2008) 
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 O aluno com cegueira também recorda sua trajetória escolar e comenta que 

enfrentou muitas dificuldades, principalmente nos conteúdos de química e biologia, 

porque são disciplinas muito visuais. Ele destaca que as principais barreiras 

encontradas estão relacionadas à falta de materiais adaptados.  

 O discente relata que algumas iniciativas de adaptação aconteciam quando 

os docentes tentavam associar os conteúdos teóricos com algo mais concreto, 

fazendo analogias. Um exemplo disso é a comparação de elementos químicos com 

alguns materiais palpáveis e não nocivos à saúde.  

O aluno ressalta que, devido à complexidade dos conteúdos fica realmente 

difícil para desenvolver as adaptações necessárias, como numa tabela periódica ou 

a estrutura de uma célula. E quanto à compreensão dos conteúdos estudados, ele 

destaca a importância da integração dos professores da sala de recurso 

multifuncional e a sala comum, ligação que possibilita a obtenção de um bom 

entendimento dos assuntos, sem acarretar prejuízos no aprendizado.  

A partir de suas experiências, o discente considera que na área de biologia, o 

conteúdo mais difícil é o estudo da Genética e o mais fácil é o estudo da Natureza. 

Já na química, para ele, o mais fácil é o estudo das ligações químicas e o mais difícil 

é a memorização dos símbolos representativos dos elementos químicos. Já, quanto 

à utilização de laboratório por aluno cego, ele conta que teve experiências 

proveitosas e destaca a de que fez massa de modelar, utilizando vela, trigo e água. 

Diante destas experiências vemos o quanto a adaptação auxilia no melhor 

desempenho do aluno. Mas para isso, o docente mais uma vez, tem um papel 

fundamental, o de conduzir as situações de forma construtiva e dinâmica, 

interagindo constantemente com o profissional especializado. 

 
Os materiais adaptados que existem atualmente são poucos e muitas 
vezes os professores não sabem como utilizá-los. Neste caso, a parceria 
colaborativa do profissional especializado com o professor em sala de 
aula ajuda no processo de ensino de química para alunos com 
deficiência visual. Este profissional especializado pode ajudar o 
professor a organizar, planejar e desenvolver estratégias para integrar 
estes alunos nas atividades em sala de aula. (MELO, 2013) 

 
Por último, a professora mestre em Educação Especial conta um pouco da 

sua experiência de acompanhamento de alunos com deficiência visual no ensino 

médio. A docente recorda a época em que os discentes eram acompanhados por 

um professor itinerante, que se deslocava para várias escolas, comparecendo a 
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cada instituição somente duas vezes por semana, devido à demanda, o que 

atrapalhava o êxito do processo, que deveria ser mais efetivo. Contudo, ela conta 

que os alunos com baixa visão conseguiam se sobressair com mais autonomia. 

Quanto à adaptação de materiais, ela conta que a principal função do 

professor itinerante era a de proporcionar as adaptações necessárias para que o 

aluno pudesse acompanhar os conteúdos, porém, ainda não acontecia com eficácia, 

havendo atrasos na entrega e, muitas vezes já não eram mais aproveitados. Nessa 

época, a inclusão era um processo recente e as equipes especializadas estavam 

sendo formadas aos poucos. 

A professora lembra que na época citada, as escolas ainda não possuíam 

laboratórios específicos de biologia e química, portanto, os alunos não tinham este 

tipo de experiência. Fazendo um percurso histórico, a docente ressalta o surgimento 

das Salas de Recursos Multifuncionais nas escolas públicas, em 2008, serviço que 

extinguiu o acompanhamento itinerante e que tem como base o Atendimento 

Educacional Especializado. 

Atualmente, a docente atua na coordenação do Núcleo de Apoio Pedagógico 

de Apoio à Inclusão da Universidade Federal do Acre e comenta que muitas coisas 

já melhoraram tanto no acesso aos materiais adaptados quanto no processo de 

entrada e permanência dos alunos com deficiências no ensino básico e superior. 

Todavia, ainda necessita-se de muitas iniciativas de cunho educacional e atitudinal, 

para que todas as pessoas com deficiências sejam assistidas. 

Pelo que foi mencionado, é indiscutível o avanço relacionado ao êxito na 

aprendizagem de alunos com deficiência visual, a partir da utilização de adaptação 

de materiais. Entretanto, sabemos da dificuldade de efetuar mudanças, já que elas 

necessitam de profissionais que saiam da acomodação e busquem responder à 

altura dos desafios e demandas da atualidade. Sem dúvidas, e educação é e 

continuará sendo um dos meios que podem garantir o processo de inclusão social 

dos indivíduos, porém, é necessário que haja a mudança de mentalidade dos 

sistemas escolares. 

 
Para que alunos com necessidades educacionais especiais possam 
participar integralmente em um ambiente rico de oportunidades 
educacionais com resultados favoráveis, alguns aspectos precisam ser 
considerados, destacando-se  entre eles: 

• a preparação e a dedicação da equipe educacional e dos professores; 

• o apoio adequado e recursos especializados, quando forem necessários; 

•  as adequações curriculares e de acesso ao currículo. (ARANHA, 2003) 
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Diante dos resultados apresentados, foi possível verificar que as adaptações 

de materiais nas disciplinas de biologia e química, requerem um conjunto de 

esforços que podem fazer a diferença, minimizando as dificuldades do discente e 

organizando possíveis ações para a inclusão ocorrer, de fato. 

A busca de materiais diversificados e estratégias mais eficazes implicam 

numa postura de sensibilidade e criatividade. O professor precisa se preocupar com 

o que fazer e como fazer para que o aluno possa explorar campos de 

conhecimentos tão ricos como as disciplinas citadas neste artigo. 

É imprescindível que diante de uma turma tão diversificada, o docente 

repense sua prática e esteja constantemente modificando métodos e didáticas e isso 

inclui atitudes básicas, como ampliar o tempo previsto para uma atividade e 

disponibilizar os recursos alternativos para que o aluno compreenda o conteúdo 

estudado. 

. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

São notáveis os avanços que ocorreram na Educação Inclusiva, mas ainda é 

necessário que a mobilização aconteça em todos os aspectos. A escola precisa ser 

um espaço capaz de trabalhar com a diversidade, sem deixar de lado a formação de 

cidadãos capacitados, que exerçam os seus direitos e deveres. 

O processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência visual 

necessita assegurar a qualidade. A escola deve suprir as necessidades 

educacionais especiais dos discentes, trabalhando com suas potencialidades. O 

foco deve ser o aluno e não a sua limitação.  

É preciso romper com o comodismo e avançar em direção à mudança em 

todas as áreas da educação, onde todos os profissionais envolvidos sejam capazes 

de mudar em prol do outro, de uma sociedade mais justa, onde os direitos sejam 

iguais para todos. 

Sem dúvidas, a utilização de recursos didáticos adaptados para o público com 

deficiência visual é de suma importância, pois possibilita experiências muito ricas, ao 

focar no manuseio de diversos tipos de materiais, através da exploração tátil. 

Sobretudo, o docente não pode esquecer que para obter sucesso na aprendizagem, 

é necessário considerar as particularidades de cada aluno.  
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Se os alunos possuem diversas formas de aprender, devemos considerar que 

o professor precisa de diferentes formas de ensinar e a adaptação faz parte deste 

ciclo. O fato é que as ações educativas de flexibilidade beneficiam a todos os 

alunos, independente de deficiência. 

Sendo assim, a utilização de adaptação de materiais de biologia e química 

pode facilitar bastante na compreensão de conteúdos, mas este processo implica 

também no posicionamento crítico e dinâmico do docente. Muitos avanços já foram 

conquistados, mas não podemos deixar de buscar colaboração contínua e lutar para 

que a inclusão se efetive a cada dia mais no ambiente escolar, familiar e 

consequentemente, nas esferas sociais. 
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