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Resumo 

 
A aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das transformações 
químicas que ocorrem no mundo, baseada na utilização de fatos do dia-a-dia que servem para 
ensinar conteúdos científicos como exemplificação ou ilustração para ensinar conhecimentos 
químicos. A utilização de novas tecnologias vem para reconduzir o processo de 
ensino/aprendizagem em busca pelo desenvolvimento intelectual e pela inclusão de cidadãos 
excluídos, seja pela distância dos centros de educação ou até mesmo por apresentar alguma 
deficiência. Para pessoas com surdez, as aulas devem ser acompanhadas por um intérprete em 
libras, para que assim o conhecimento possa tornar mais acessível e possa tornar a escola 
ambiente de aprendizado muito mais inclusivo, e desse modo a aprendizagem tornar a mais 
significativa. 
Palavras-chaves: Aprendizagem, Inclusão, Química. 

 

Abstract 
 

The learning of chemistry should enable students to understand the chemical transformations 
that occur in the world, based on the use of facts of the day-to-day is for teaching scientific 
and exemplification or illustration to teach chemical knowledge. The use of new technologies 
is to bring the teaching and learning in pursuit of intellectual development and the inclusion 
of people excluded, either by distance education centers or even have a disability. For deaf 
people, the classes must be accompanied by an interpreter in pounds, so that knowledge can 
be made more accessible and to make school learning environment more inclusive, and 
thereby learning to become more significant. 
Keywords: Learning, Inclusion, Chemistry. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar dos avanços científicos e tecnológicos que vêm dando respostas para diversos 

problemas ambientais, a população mundial tende a um consumo crescente de produtos 

industrializados e com isso a produção de lixo aumenta exageradamente. Pode-se dizer, com 

algumas exceções, que todos os habitantes do planeta fazem uso diário de produtos químicos 

sintetizados pela indústria química e originados de conhecimentos químicos desenvolvidos 

por cientistas de todo mundo1.  

Nesse caso, para grande maioria, a química se apresenta como vilã, sendo poucas 

vezes divulgada pelos benefícios que traz para a população. Pode-se dizer, então, que os 

riscos são socializados enquanto os benefícios são elitizados, ou seja, riscos para a maioria da 

população, ou melhor, para aqueles que não conseguem entender a ação que a química 

desenvolve, e benefícios são entendidos por uma minoria, os letrados quimicamente1. 

Desse modo, o ensino de química deve ser repensado de modo que consiga responder 

algumas questões levantadas no dia-a-dia dos alunos. Assim a contextualização se apresenta 

como um modo de ensinar conceitos das ciências ligados à vivência dos alunos seja ela 

pensada como recurso pedagógico ou como princípio norteador do processo de ensino.  

A aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão das 

transformações químicas que ocorrem no mundo físico de forma abrangente e integrada, para 

que os mesmos possam julgar, com fundamentos, as informações adquiridas na mídia, na 

escola, com pessoas, etc. A partir daí, o aluno tomará sua decisão e dessa forma, interagirá 

com o mundo enquanto indivíduo e cidadão2. 

Uma prática pedagógica baseada na utilização de fatos do dia-a-dia para ensinar 

conteúdos científicos pode caracterizar o cotidiano em um papel secundário, ou seja, o 

cotidiano serve como exemplificação ou ilustração para ensinar conhecimentos químicos. 

Uma característica marcante da utilização de aspectos do cotidiano no ensino de Química é a 

crença no potencial motivacional. Geralmente, tais situações são introdutórias aos conteúdos 

teóricos e têm o objetivo de chamar a atenção do aluno, aguçar sua curiosidade, porém 

exclusivamente motivacional, com único propósito de ensinar conteúdos2,3.  

Um dos objetivos da química é que o jovem reconheça o valor da ciência na busca do 

conhecimento da realidade objetiva e insiram no cotidiano. Para alcançar esta meta buscamos 

trabalhar contextos que tenham significado para o aluno e possam levar a aprender, num 

processo ativo, acredita-se que o aluno tenha um envolvimento não só intelectual, mas 

também afetivo. De acordo com as novas propostas curriculares enquadradas nos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCNs), seria educar para a vida3. 

Assim, o ensino de Ciências com enfoque CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), 

delega-se a função de preparar os futuros cidadãos a participarem ativamente no processo 

democrático de tomada de decisões na sociedade. Para tal, objetiva-se que os alunos possam 

compreender as interações entre ciência, tecnologia e sociedade; desenvolver a capacidade de 

resolver problemas e tomar decisões relativas às questões com as quais se deparam como 

cidadãos4. 

Com base neste cenário, além da reflexão sobre a contextualização do ensino, faz-se 

necessário a reflexão sobre a inclusão no ensino de química. Pensar que incluir é apenas dar 

acesso físico à escola, é pesar equivocadamente, pois chegar até a escola é muitas vezes mais 

fácil que conseguir adquirir conhecimento na sala de aula, onde não há material didático 

adaptado as necessidades dos alunos especiais4. 

Nesse caso, para os deficientes auditivos, deve-se pensar em estratégias de ensino que 

busquem trabalhar com o sentido da visão, figuras e vídeos legendados são alternativas 

viáveis, e para as ciências deve-se lembrar de um importante recurso, a experimentação. Essa 

alternativa é bastante importante, não apenas para alunos surdos, mas para todos envolvidos 

na educação, já que a incorporação de aspectos visuais juntamente com as aulas teóricas 

tornam o aprendizado muito mais significativo5. 

O ensino de ciências é considerado de difícil assimilação por parte dos alunos, ainda 

assim, o ensino de ciências tem desafios ainda maiores, de tornar o ensino mais interessante e 

relacioná-lo com o cotidiano do aluno, e facilitar a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais5. 

A relevância desse trabalho está no fato da geração de oportunidades iguais para todos 

os cidadãos que se permitam frequentar a escola. Com a atualização do ensino, e a 

incorporação de novas tecnologias, a escola vem passando por uma série de transformações e 

consigo vem trazendo a necessidade de profissionais cada vez mais qualificados. 

É fato que o desenvolvimento de um país deve-se começar pelo avanço na educação, 

afinal, todos os outros profissionais são formados através das informações passadas pelos 

professores, tornando o professor peça fundamental para o desenvolvimento sócio-intelectual 

de uma sociedade cada vez mais informatizada. 

Com esse avanço na educação surgem as dificuldades por parte dos professores, 

alguns desses afirmam que em sua formação não houve uma orientação no que diz respeito a 

utilização de novas tecnologias ou ainda que não havia a necessidade de relacionar conteúdos 
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didáticos ao cotidiano do aluno. Desse modo, esse profissional não consegue tornar o ensino 

mais significativo e eficaz, tornando o ensino mecânico e abstrato6. 

Por conseguinte, professores que passaram por um processo de formação continuada já 

demonstraram outra visão, esses se mostraram capazes de relacionar o conteúdo didático com 

o dia-dia do aluno e dizem-se capazes de criar metodologias próprias que sirvam como objeto 

facilitador da aprendizagem6. 

Pode-se então ressaltar a necessidade da “reciclagem” dos educadores, para que assim 

possam tornar-se instrumentos facilitadores do aprendizado e possam tornar o ensino de 

ciências cada vez mais interessante e formador de cidadãos críticos e conscientes6. 

No entanto, a maioria dos educadores, reformulados ou não, denotam a falta de 

conhecimento ao lhe dá com pessoas com necessidades especiais, e ainda necessitam de apoio 

técnico para socializar-se com esses eventos6.  

A educação tem buscado a inclusão de pessoas com necessidades especiais, porém 

essa inclusão vem acontecendo de forma lenta e moderada, isso se deve ao fato de não haver 

tantos profissionais dispostos a enfrentar o desafio de lhe dar com pessoas especiais. 

Desse modo, esse trabalho denota a necessidade de educadores e gestores escolares, se 

alertarem para a necessidade de lhe dá com pessoas portadoras de surdez. Sendo assim, 

devem tornar-se capazes de aprender e transmitir segundo a LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais.  

Para tanto, a associação de novas tecnologias educacionais, formação de professores e 

comprometimento de gestores, os desafios postos pela educação serão superados, e os 

mesmos servirão de instrumentos facilitadores da aprendizagem, tornando a educação cada 

vez mais significativa e formadora de opinião. 

Demonstrar a necessidade da formação continuada de professores e gestores e a 

necessidade da inclusão de pessoas com necessidades especiais, para servir como objeto 

facilitador da aprendizagem e proporcionar a educação com base no ensino de CTS. Com 

isso, esse trabalho vem explicitar a necessidade da incorporação de novas práticas 

pedagógicas no ensino de química, e torná-lo contextualizado e inclusivo. 

O ensino de química a distância é bastante criticado por se tratar de um curso 

teórico/prático, porém a metodologia utilizada na maioria dos cursos de química à distância, 

exige aulas presenciais, fazendo assim as aulas práticas exigidas. 

Considerando que a cidadania se refere à participação de indivíduos na sociedade, 

torna-se evidente que para o cidadão efetivar a sua participação comunitária, é pertinente que 

ele disponha de informações. Nesse sentido, faz-se necessário que a educação em Química 
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torne-se inclusiva, ou seja, que disponha de recursos e informações suficientes para que 

qualquer indivíduo possa entendê-la de maneira eficaz, tornando o aprendizado um 

embasamento suficiente para que os cidadãos se posicionem criticamente e possam buscar 

soluções para os problemas sociais existentes em sua comunidade. 

A dificuldade de inserção de alunos surdos na escola se dá mais pelo despreparo dos 

professores e das condições escolares, do que por desinteresse desse grupo minoritário. Em 

relação ao conhecimento químico escolar, a dificuldade aumenta, uma vez que, no Brasil, 

pouco se tem investigado sobre o ensino de química para surdos7. 

O ensino de Química, bem como o de qualquer ciência, a um aluno surdo é um desafio 

que tem de ser encarado com otimismo e com a convicção de que ele não se sairá prejudicado. 

A Química ajuda a compreender o mundo que nos rodeia, assim, a aquisição e compreensão 

dos conhecimentos básicos inerentes a esta disciplina são de grande importância e a sua 

omissão traduz uma lacuna na informação e formação do aluno deficiente auditivo7. 

Não é raro encontrar alunos que têm sucesso em química. A adaptabilidade do surdo 

fica prejudicada em sala de aula por dificuldades de comunicação, que os leva a buscar o 

isolamento e a proteção do grupo. É possível constatar claramente as dificuldades dos surdos 

na aquisição de valores, particularmente, da dependência em relação ao contexto, dos 

conceitos de certo ou errado. Dificuldades em tomar decisões, à dependência dos líderes e a 

necessidade de aprovação do grupo. 

Despertar o interesse dos alunos para o aprendizado da química é uma preocupação 

constante para todos, principalmente quando se tem uma disciplina dita experimental, mas 

que o seu conteúdo é repassado aos alunos muitas vezes em uma aula expositiva, o que 

dificulta o seu entendimento e a contextualização da mesma. As aulas práticas colocam os 

alunos frente à outra realidade, e eles se posicionam com mais clareza diante dos fenômenos 

que a química aborda8.  

A técnica de exposição oral, aliada a recursos visuais, desde que pautada em uma 

postura de diálogo, e procurando intercalar exemplo voltado para o dia a dia doméstico dos 

alunos, isto é, fazendo-se relações com os agentes de riscos comumente encontrados em casa, 

como solventes, produtos de limpeza, eletricidade, entre outros, com aqueles existentes em 

laboratórios, e, a partir dessa interação, estabelecer ligações com os conceitos-chaves de 

química8,9.  
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DISCUSSÃO 

 

 Tendo em vista as atividades desenvolvidas e levando-se em consideração a 

dificuldade de encontrar alunos portadores de necessidades especiais auditivas, a pesquisa 

tomou como base alguns trabalhos já publicados pela comunidade científica. 

No entanto, quando foi possível entrar em contato com esses alunos, houve uma 

melhor assimilação das dificuldades encontradas por eles, alunos, e pelos educadores. 

Principalmente, no que diz respeito à utilização da LIBRAS, e assim, alunos e professores 

foram submetidos a algumas perguntas. 

Quando analisados os questionamentos houve quase que uma concordância geral entre 

respostas obtidas para professores e respostas obtidas para alunos com deficiência. Onde é de 

grande valia lembrar a seguinte resposta, de um aluno, quando perguntado sobre as aulas de 

química. 

“As aulas de química e física, principalmente, são aulas abstratas, 

ou seja, não consigo relacionar com nada que eu possa observar... 

quer saber mais... para que tantos cálculos em matemática?” 

 

Desse modo, é possível observar o grande obstáculo que é ensinar para alunos com 

deficiência, porém vale ressaltar que o professor deve se fazer em metodologias que possam 

facilitar a aprendizagem desse aluno, e possa tornar esse ensino “abstrato” algo interessante e 

que os fatos observados possam colaborar para o desenvolvimento das atividades do seu 

cotidiano. 

Baseando-se nesse exemplo, é perceptível a necessidade que existe em criar métodos 

facilitadores de aprendizagem, não apenas para alunos portadores de deficiência, mas para 

toda comunidade escolar. O uso da experimentação nas aulas de química é comprovadamente 

um instrumento que torna as aulas dinâmicas, criativas, e consegue fazer os discentes 

raciocinarem e criarem seus próprios conceitos e argumentos9. 

Nesse sentido, a educação nacional vem trabalhando e criando laboratórios de ensino 

nas escolas públicas, contribuindo para um melhor funcionamento e para a formação de 

cidadãos capazes de pensar e formar suas próprias opiniões, gerando assim oportunidade de 

crescimento intelectual e humano, ou seja, tornando esses alunos cidadãos responsáveis e 

possíveis facilitadores da vida cotidiana9. 

Vale ressaltar, que investimentos também estão sendo feitos para a inclusão de pessoas 

com necessidades especiais, porém percebe-se que esses investimentos estão sendo utilizados 
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de forma bastante mecânica e material, deixando a desejar investimentos em pessoal, ou na 

qualificação de profissionais, para que essa inclusão possa ser realizada de forma eficaz5. 

Retornando ao questionário, foi perguntado para alunos e professores, o que eles mais 

sentiam necessidade, em se tratando de inclusão na educação. E como forma de reinvidicação, 

alguns alunos portadores de surdez, desenharam alguns símbolos da LIBRAS, e alguns 

professores responderam simplesmente assim: “Não tive formação para lhe dar com esse tipo 

de aluno, aceitei esse desafio, é gratificante, porém o sistema que funciona para eles é apenas 

o visual ou a leitura labial; ainda não consigo me comunicar pela Língua Brasileira de Sinais.” 

Primeiramente, se observar as respostas que se destacaram, percebe-se uma relação 

entre elas, onde a principal ideia é a falta de comunicação pessoal entre alunos surdos e 

professores, dificultando a interação professor-aluno, tornando isso um enorme obstáculo para 

o aprendizado10. 

De maneira mais ampla, a comunidade escolar aceitou bem o programa de inclusão 

imposto pelo governo, porém ainda não aceitaram a forma como o programa está sendo 

desenvolvido, ou seja, percebe-se que os objetivos traçados estão coerentes, ao mesmo tempo 

em que as dificuldades encontradas estão tornando-se cada vez menores, devido à vontade de 

pais, professores e alunos em desenvolverem políticas inclusivas. 

A dificuldade na relação professor-aluno se coloca como barreira para o 

desenvolvimento interpessoal do aluno, onde segundo Ausubel, as relações aluno-aluno e 

professor-aluno são importantes para o desenvolvimento sócio-educacional da sociedade em 

que o aluno está inserido. Ele ainda ressalta a importância de construção do conhecimento e 

diz que o meio onde o aluno está inserido deve servir de idéia âncora para o planejamento e 

desenvolvimento das aulas10. 

O conhecimento é algo que deve ser formulado e ancorado em pontos já existentes na 

estrutura cognitiva do aluno, onde se partindo de uma ideia pré-existente pode-se chegar à 

formulação de conceitos, e esses estarem ligados diretamente ao meio em que o aluno se 

insere10. 

Contudo, o desenvolvimento intelecto-social desse aluno está diretamente ligado a sua 

vontade de buscar novos conhecimentos, a sua vontade de buscar soluções para problemas 

vistos e enfrentados pela sociedade da qual faz parte e assim traçar objetivos para a melhoria 

não só pessoal, mas também pensar como cidadão de um mundo globalizado, onde seus atos 

podem trazer problemas para todo o mundo. 

Portanto, o ensino de química além de mostrar conceitos, fórmulas, experiências... 

deve ser capaz de formar cidadãos críticos e conscientes ou seja, pessoas capazes de tomar 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 
 

8 

decisões e convencer pessoas menos informadas, do ritmo que a globalização impõe para com 

fatos ambientais e sociais1,2. 

Ainda assim, o ensino de química deve posicionar-se de forma agressiva e imponente 

quando se tratar do mal uso de substâncias essencialmente nocivas aos seres vivos. E ir mais 

além, buscar de forma eficaz a inclusão de pessoas deficientes, para que assim as mesmas 

possam agir e comportar-se como pessoas capazes de ter opinião própria, e instrumentos de 

informações para pessoas menos informadas5. 

Por fim, a atuação profissional em ensino de química requer dedicação, e profissionais 

capazes de enfrentar desafios, se dispondo a modificar permanentemente suas aulas, em 

virtude da busca de melhores métodos e resultados, para com a educação em química. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

O interesse dos alunos em matérias exatas é conquistado através da motivação, com 

auxílio de vários recursos didáticos, onde o aluno tenha livre arbítrio de se expressar e expor 

suas ideias. As aulas de química deveriam demonstrar a preocupação com problemas 

relacionados ao cotidiano do aluno, para que houvesse uma melhor compreensão e 

desenvolvimento cognitivo7,10. 

Os recursos didáticos deveriam ser utilizados com maior frequência, como: jogos 

didáticos, experimentos, vídeos, músicas, softwares, onde o aluno possa interagir com as mais 

diversas possibilidades de entretenimento e houvesse a possibilidade dele fazer do seu dia-dia 

um observatório da química1,6. 

É interessante observar o interesse e a euforia que uma metodologia diferenciada causa 

nos alunos. A maioria demonstrou grande interesse pelas aulas de laboratório ou pelo uso de 

algum software computacional. Porém essas aulas geravam também enorme dificuldade 

desses alunos formularem seus conceitos ou escreverem algum relatório de produção, pois 

estavam acostumados com respostas prontas, sem raciocínio e questionamentos2,5. 

É válido ressaltar, que as aulas experimentais além de mexer com a imaginação dos 

alunos trazia para eles a experiência de conhecer novos meios de aprender conceitos, e melhor 

que isso conseguiam através de materiais do dia-dia reproduzir experimentos feito por alguns 

cientistas para chegarem em alguma descoberta, e isso deixava os próprios alunos intrigados, 

de como era fácil fazer experiências4,9. 

Certo aluno chegou a observar que a simples queima do papel ou o processo digestivo 

se tratava de reações químicas, fazendo as aulas tornarem-se interessantes e gratificantes, para 
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professores e alunos.  Com isso, a escola deve crescer e investir na capacitação de 

professores, para que saibam fazer uso das novas tecnologias que o mercado oferece, 

favorecendo a relação professor-aluno e tornando o aprendizado muito mais significativo10. 
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