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Com o objetivo de discutir a qualidade de livros didáticos audiodescritos para 

estudantes cegos, utilizou-se a epistemologia de Gaston Bachelard, principalmente a 

noção de Obstáculos Epistemológicos, para empreender uma análise das imagens dos 

capítulos 7 e 11, do volume 1 do livro “Química” de Martha Reis em sua versão 

audível, uma vez que configura-se um dos títulos do Programa Nacional do Livro 

Didático de 2015. Ressalta-se que tais capítulos abordam o tema “evolução dos modelos 

atômicos”, importante base conceitual para a construção do conhecimento químico. 

Após a análise, foi conduzida uma pesquisa com estudantes totalmente cegos do 1º ano 

do Ensino Médio do Colégio Pedro II (CPII) que frequentavam o NAPNE (Núcleo de 

Atendimento a Pessoas com Necessidades Especiais) daquela unidade de ensino. Lá 

foram realizadas entrevistas que serviram de corpus estrutural para alimentar debates 

com a comunidade do Ensino de Química, e que motivaram a criação de diferentes 

mídias sociais (blog, fanpage e grupo de discussão) como uma forma de estender estes 

resultados e ampliar o diálogo com outros professores, licenciandos e interessados no 

ensino de ciências, trazendo para discussão enquetes, fundamentações teóricas, e os 

resultados das entrevistas realizadas no NAPNE. No presente trabalho tem-se como 

objetivos a apresentação das mídias sociais criadas em uma “Sala Temática” na área de 

“Educação Inclusiva e diversidade” (Sala Temática 4) do II Colóquio de Pós-Graduação 

em Educação e Ensino da UFRJ, aonde serão relatados os principais debates, conversas 

e interações desenvolvidos durante o projeto com a comunidade participante, além dos 

desdobramentos acadêmicos e profissionais que foram obtidos no decorrer de sua 

divulgação. 
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