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Resumo 
 
A Educação Inclusiva tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com 
deficiência. Alguns professores têm buscado tornar suas aulas mais atrativas e inclusivas, 
buscando basicamente artifícios em sua criatividade pessoal. O aprendizado em química não 
está relacionado, apenas, ao simples conhecimento do conteúdo teórico da disciplina, mas 
também na formação do aluno como um cidadão, capaz de compreender e questionar os 
fenômenos que ocorrem a sua volta. Com isso, o ensino de química, abre a possibilidade de 
incluir cidadãos impossibilitados de frequentar uma escola regular e assim disseminar a 
educação no país.  
Palavras-chaves: Educação Inclusiva, Química, Aluno. 
 
 
Abstract 
 
Inclusive Education to have ensure the educational inclusion of students with disabilities. 
Some teachers have sought to make their lessons more engaging and inclusive, seeking 
basically devices in your personal creativity. Learning chemistry is not related solely to the 
mere knowledge of the theoretical content of the discipline, but also in shaping the student as 
a citizen, can understand and question the phenomena that occur around them. Thus, the 
teaching of chemistry, it opens the possibility of including citizens unable to attend a regular 
school, and so spread education in the country.  
Keywords: Inclusive Education, Chemistry, Student. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem 

como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/super-dotação, orientando os sistemas de ensino para 

garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 

educação infantil até a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; 

formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais 

da educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; acessibilidade 

arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas1. 

A Educação Especial, fundamentada nos ideais democráticos de direitos e igualdade 

de oportunidades da “Educação para Todos”, almeja, hoje, espaço mais amplo para discutir, 

analisar e refletir, com mais profundidade questões básicas conceituais de seu significado, 

ideologia e identidade no contexto escolar e sociocultural. Os alunos com deficiência visual, 

cegos ou com visão subnormal, compõem um grupo que necessita de alguns recursos 

didáticos e adaptações curriculares para que possam participar ativamente do processo de 

ensino e aprendizagem1. 

Nessa perspectiva, a escola inclusiva tem sido concebida como a melhor alternativa, 

ou seja, o aluno deficiente visual deve estar em uma sala de aula comum. A dificuldade 

encontrada por professores de química nessa situação se deve, em geral, ao despreparo em sua 

formação e à falta de opções metodológicas que viabilizem a alunos deficientes visuais 

aprendizagens mais significativas na química2.  

No caso de estudos relacionados ao ensino de Química para deficientes visuais, muito 

pouco pode ser encontrado na literatura, aumentando-se a dificuldade de professores em 

encontrar material ou recursos para uma melhor apresentação didática do conteúdo. Contudo, 

ainda assim, alguns professores têm buscado tornar suas aulas mais atrativas e inclusivas, 

buscando basicamente artifícios em sua criatividade pessoal2. 

Sendo assim, se alguns desses recursos, quando mostrados tal eficiência pudessem ser 

divulgados para os demais educadores, ficaria mais fácil a acessibilidade na educação. Com 

isso, verifica-se também a falta de incentivo para que os próprios educadores troquem ideias e 

alternativas prático-pedagógicas entre si, disponibilizando uma maior quantidade de recursos 

inovadores e capazes de incluir pessoas com necessidades visuais3. 
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A convivência do aluno deficiente visual e do professor na sala de aula está longe de 

ser algo naturalmente aceito, algo comparável à convivência entre um aluno normal e o 

professor. E nem sequer se trata, na maior parte dos casos, de má-vontade por parte do 

professor ou indisponibilidade do aluno portador de deficiência. Trata-se, tão-somente, da 

dificuldade de efetivar, na prática, a "Escola Inclusiva", tão sabiamente arquitetada de formas 

teóricas, à luz da nossa bem intencionada legislação1.  

Parece óbvio que a educação inclusiva exija determinadas mudanças de postura e 

preparo técnico por parte da equipe escolar, re-estruturação nas condições de acessibilidade da 

escola para os deficientes e uma infra-estrutura adequada. Neste sentido, muitas pesquisas têm 

indicado algumas soluções para o trabalho com pessoas com deficiências, em todos os 

âmbitos, fundamentalmente para as pessoas com deficiência visual2.  

As pessoas com deficiência visual apresentam enorme dificuldade em relação ao 

contato com o ambiente, isso impõe a utilização frequente de modelos com os quais podem 

ser razoavelmente superados problemas de impossibilidade de contato, tamanho dos objetos e 

distância em que se encontram. A melhor maneira de se dar ao aluno deficiente visual a noção 

de formas físicas é pelo desenvolvimento de maquetes, quando não for possível o contato 

tátio3,4.  

Talvez em nenhuma outra forma de educação os recursos didáticos assumam tanta 

importância como na educação especial de pessoas deficientes visuais levando-se em conta a 

dificuldade de contato com ambiente físico e a carência de material adequado. Tal como as 

pessoas normais, os deficientes visuais necessitam de motivação para aprendizagem com isso, 

o manuseio de diferentes materiais possibilita a percepção tátil, facilitando a descoberta de 

detalhes e tornando possível a realização de movimentos delicados com os dedos4.  

Os livros modernos têm aplicado desenhos, gráficos e cores, de forma acentuada em 

sua transcrição. Este fato, tem tornado difícil transcrevê-los para o Sistema Braille, isso faz 

com que pensemos em algumas alternativas para solucionar tal impasse, dentre elas: 

adaptação do livro para transcrição em Braille, podendo acarretar perda de fidelidade original 

e elaboração de livros especiais para cegos, com elaboração muito lenta, tendo sérias 

dificuldades em sua aplicação, quando não existirem recursos indispensáveis4. 

A importância do ensino de Química não está apenas no simples conhecimento do 

conteúdo teórico da disciplina, mas também na formação do aluno como um cidadão, capaz 

de compreender e questionar os fenômenos que ocorrem a sua volta. Para isso, o ensino deve 

estar vinculado ao cotidiano do aluno e às questões sócio-político-econômicas4,5.  

A experimentação tem um papel fundamental no ensino de Química, pois tem um 
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caráter motivador e lúdico, despertando um forte interesse entre os alunos, inclusive alunos 

que apresentam deficiência. Os experimentos, realizados para alunos do Ensino Fundamental 

e Médio, normalmente prendem-se a técnicas visuais5.  

Com a adaptação de alguns experimentos viabilizando o acesso de alunos deficientes 

visuais aos laboratórios de ensino. A utilização de materiais não-tóxicos tem demonstrado ser 

possível a realização de atividades experimentais, de forma que percebam com a audição, o 

tato e o olfato e a ocorrência de fenômenos químicos3,5.  

O processo de inclusão de alunos com deficiência visual requer criatividade, 

conhecimento e trabalho de equipe dos educadores.  Pode-se perceber que a inclusão de 

alunos cegos em classes regulares, no que diz respeito aos conteúdos de Química, é 

perfeitamente possível, desde que haja apoio para a produção de materiais adequados a essas 

pessoas5.   

Para alcançar plenamente seus objetivos, a pedagogia da inclusão exige a possibilidade 

de participação ativa do deficiente na construção do conhecimento escolar. A utilização de 

elementos facilitadores de aprendizagem deve dar à dinâmica e versatilidade necessárias para 

o aprendizado. Esta interação é ampliada se considerarmos que o manuseio por alunos 

videntes implica no desenvolvimento cognitivo dos mesmos. 

Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte 

pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. Jovens com necessidades 

educacionais especiais deveriam ser auxiliados no sentido de realizarem uma transição efetiva 

da escola para o trabalho. Isto implica em tecnologias adequadas de treinamento, incluindo 

experiências diretas em situações da vida real, fora da escola. Pessoas portadoras de 

deficiências deveriam receber prioridade de acesso à tais programas. Cursos especiais também 

poderiam ser desenvolvidos no sentido de atenderem às necessidades e condições de 

diferentes grupos de adultos portadores de deficiência2.   

Um dos objetivos centrais do ensino de química é educar o indivíduo para cidadania. 

Isso significa prepará-lo para participar de forma ativa numa sociedade democrática, 

desenvolvendo a capacidade de tomada de decisão. Para isso ele deve compreender e fazer 

uso das informações químicas necessárias para interpretação crítica da sociedade à qual está 

inserido. 

Para o exercício dessa cidadania, percebe-se que o ensino de química precisa ser 

centrado na inter-relação de dois componentes básicos: a informação química e o contexto 

social. Estes devem ser entendidos aqui, como uma condição básica para que o cidadão 
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participe da sociedade emitindo opiniões, avaliando as aplicações tecnológicas no seu dia-a-

dia e posicionando-se quanto ao encaminhamento de possíveis soluções6. 

De acordo com o cenário acima exposto é importante mencionar que, para formar um 

cidadão crítico, o ensino de química deve estar em consonância com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) e com o ensino de CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)6,7. 

O ensino de CTS para o cidadão inclui uma compreensão dos produtos e processos 

tecnológicos usados pela sociedade contemporânea, assim como um entendimento dos 

mecanismos sociais existentes de que o cidadão dispõe, ou que deve lutar para conseguir, a 

fim de transformar a realidade que está inserido. Assim, está vinculado a uma educação 

científica, e refere-se à inclusão de temas químicos sociais, que possibilitará o cidadão em 

adquiri conhecimentos, no sentido da busca de alternativas de aplicações de ciência e 

tecnologia dentro da visão de bem-estar social, a fim de transformar a realidade em que está 

inserido7. 

A abordagem de temas sociais permite uma contextualização dos conteúdos e 

explicitam o papel social da química, suas aplicações e implicações, e possibilitam o 

indivíduo analisar como aplicar o conhecimento no cotidiano. É evidente que a abordagem de 

temas sociais tem de ser fundamentada na integração entre conceitos químicos e a discussão 

dos aspectos sociais. Com isso os alunos poderão adquirir conceitos, procedimentos e atitudes 

que operem como instrumentos nas escolhas que farão como cidadãos críticos6,7. 

O presente trabalho tem como objetivo identificar os principais problemas enfrentados 

por professores e alunos no ensino de química, e demonstrar que é possível educar e incluir 

socialmente alunos com deficiência visual. Tornando a escola ambiente inclusivo e capaz de 

formar cidadãos conscientes do seu papel, deixando explicitado a necessidade da 

incorporação de novas práticas pedagógicas no ensino de química.  

Tendo em vista o atual momento da educação nacional, deve-se considerar um grande 

avanço em se tratando de programas de inclusão educacional. Ainda assim, também fica 

perceptível grandes espaços vazios nesse meio8. 

O sistema educacional brasileiro vem passando por uma constante melhoria, e dentre 

essas melhorias é válido lembrar da educação inclusiva. Nesse sentido o ensino de química 

visando a inclusão de pessoas com necessidades especiais, mais especificamente, pessoas com 

deficiência visual, tem se mostrado capaz de incluir, porém ainda não há a distribuição de 

material necessário nem tão pouco a oferta de cursos para que os professores possam ser 

capacitados2,8. 
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Os alunos com deficiência visual não constituem um grupo homogêneo, com 

características comuns de aprendizagem, sendo também, um erro considerá-los como um 

grupo à parte, uma vez que suas necessidades educacionais básicas são geralmente as mesmas 

que as das crianças de visão normal3. 

Atualmente as escolas especiais existentes em nosso meio vêm proporcionando um 

eficiente processo de reformulação de conceitos e de seus programas com o objetivo de 

melhor atender a clientela sob sua responsabilidade e minorar os efeitos decorrentes da 

segregação. Tais escolas desenvolvem programas educacionais e de internato ou semi-

internato e seus cursos se norteiam pela orientação geral das escolas comuns. Planejam suas 

atividades em função do ano letivo, estimulando amplamente a saída dos alunos nos fins-de-

semana e nos períodos de férias, nos casos de internato, numa tentativa de manter, dentro do 

possível, a convivência familiar e social8. 

O aprendizado em química aparentemente encontra-se desvinculado de atividades 

cotidianas, tornando-se de difícil assimilação pela maioria dos estudantes. Necessita-se com 

isso interligar conhecimento teórico com as atividades presentes no dia-dia dos alunos. A 

visualização do contexto é de fundamental importância para o entendimento de conteúdos 

relacionados à química. Atividades práticas podem substituir, ou melhor, serem utilizadas 

como alternativas no desenvolvimento de conceitos, e desse modo despertar a curiosidade dos 

alunos8. 

As aulas de laboratório, antes de tudo devem obedecer às normas de segurança e 

apresentar os equipamentos de proteção individual básicos. Os laboratórios, para que possam 

receber alunos deficientes visuais, devem conter ferramentas que possibilitem o acesso dessas 

pessoas, e dispositivos auditivos e/ou táteis. 

Com o avanço tecnológico, o ensino de química avança bastante em modelos 

computacionais, porém esses modelos ainda não são adaptáveis aos deficientes visuais, já que 

os canais utilizados por esse grupo são os canais táteis e auditivos. Com isso, fica claro que 

para que o ensino de química tronar-se inclusivo, faz-se necessário material e interesse da 

comunidade escolar, e ainda assim, para incluir deficientes visuais têm-se a necessidade de 

modelos palpáveis6. 

Tais avanços têm tomado dimensões ainda maiores quando levados ao ensino superior. 

O crescimento de novos métodos para a inclusão de deficientes visuais chega com bastante 

destaque nas universidades do país, a utilização de recursos de áudio tem sido a ferramenta 

que torna possível a compreensão de conceitos passados em sala de aula, ao mesmo tempo em 

que dá ao deficiente autonomia de estudar sozinho, e a hora em que achar necessário, pois as 
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aulas podem ser gravadas e re-escutadas várias vezes sem a necessidade de outra pessoa para 

repetir tudo que o professor havia passado. 

Porém, o professor não consegue de forma rápida e dinâmica ler todo o livro e passá-

lo para os deficientes em forma de áudio, por isso o deficiente visual além de gravar a voz do 

professor, deve pedir a ajuda dos seus colegas de turma, para que os mesmos quando 

estiverem estudando possam falar em voz alta, para que sua voz possa ser salva em áudio. 

Em contato com deficientes visuais que prestaram vestibular, na Universidade Federal 

de Alagoas, e observando a prova que os mesmos receberam, foi possível perceber o quanto é 

difícil conseguir acesso ao nível superior, a parte textual da prova era impressão gráfica, 

havendo a necessidade de um leitor, os gráficos eram em auto-relevo, porém não descreviam 

o que significava cada eixo. 

Outro fato importante a ser lembrado foi a dificuldade que os leitores tiveram quanto a 

realização da prova de língua estrangeira, pois os mesmos não possuíam formação ou 

conhecimento suficiente para auxiliar o candidato deficiente. É válido lembrar que pessoas 

portadoras de cegueira têm autonomia para leitura em Braille, portanto não haveria 

necessidade de leitor, caso a prova tivesse sido transcrita para a língua brasileira de sinais9. 

O compromisso com a formação do cidadão com deficiência visual exige uma prática 

educacional voltada à compreensão da realidade social, dos direitos e das responsabilidades 

em relação à sua vida pessoal e comunitária. Isto não significa que a escola necessita criar 

disciplina específica para a formação educacional da pessoal com deficiência visual, basta 

saber que o aluno com deficiência visual igualmente aos demais é sujeito de direitos e deveres 

e como tal possui a igualdade de oportunidades na construção da sua cidadania. 

O que se pode dizer é que com o ensino inclusivo, e a utilização de novos materiais 

didáticos, o deficiente pode ter um pouco de autonomia e liberdade para estudar a qualquer 

hora e lugar, não dependendo o tempo todo de ledores (pessoas voluntárias, para lerem os 

conteúdos), dessa maneira, o deficiente conseguia ter mais tempo disponível para si próprio e 

para sua família. E com isso, nos estudos, melhor compreensão dos conteúdos, liberdade e 

autonomia para estudar; e na vida pessoal, mais confiança, melhorando assim a auto-estima e 

o autoconceito, porque se torna possível enxergar a faculdade como algo possível, pois o que 

é necessário é que eles precisam é serem verdadeiramente incluídos, já que os mesmos têm 

potencial, basta terem em mãos materiais adequados, para que possam estabelecer uma 

igualdade aos demais estudantes. 
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DISCUSSÃO 

 

Considerando que a educação tenha alcançado avanços importantes, e que o 

desenvolvimento intelectual da população vem crescendo, faz-se necessário uma análise mais 

detalhada sobre os novos métodos utilizados pelos educadores para o alcance de índices cada 

vez melhores. 

A inclusão de práticas educativas diferenciadas torna o ensino mais intrigante, 

trazendo consigo um maior interesse e tornando o alunado apto ao desenvolvimento de 

conceitos próprios e diferenciados, formando jovens capazes de formar opiniões próprias e 

formularem questões referentes ao mundo que os rodeia. 

Formar pessoas capazes de assumirem responsabilidades profissionais e sociais é 

tarefa não muito difícil, porém requer seriedade, paciência, visão de espaço e tempo, ou seja, 

é buscar informações relevantes para o dia-dia do aluno, e passar de forma clara, para que o 

mesmo possa fazer uso no seu cotidiano, e assim tornar o ensino cada vez mais significativo. 

Com isso, a utilização das novas tecnologias na escola, é um grande avanço para que 

alunos e professores possam interagir melhor. A incorporação de ferramentas inovadoras para 

o ensino básico é também uma forma bastante eficiente de tornar a escola ambiente inclusivo 

e com grande poder de mudar a concepção da comunidade quanto ao desenvolvimento 

intelectual de pessoas com necessidades especiais, em particular pessoas com deficiência 

visual. 

As metodologias inovadoras as quais me refiro são formas estratégicas de receber 

maior atenção por parte dos alunos e essas podem ser expressas de diferentes formas, dentre 

elas: jogos didáticos, textos interativos, experimentos, teatro, música, ferramentas 

computacionais e multimídia, assegurando a atenção e o melhor desenvolvimento educacional 

dos alunos envolvidos10. 

Por isso, projetos que necessitam de um maior envolvimento do aluno com a escola ou 

com a comunidade sempre trarão um maior benefício para a escola e para os discentes. Ainda 

assim, a utilização de metodologias diferenciadas proporciona quando necessário a inclusão 

de pessoas com necessidades especiais. 

No caso de portadores de cegueira ou baixa visão, a utilização de instrumentos 

multimídia é de grande valia, já que o canal auditivo é bastante desenvolvido. Além de 

ferramentas sonoras, é bastante interessante a montagem de modelos palpáveis, ou seja, 

modelos que possibilitem a utilização do tato para identificação do material a que estiver 

sendo referenciado10. 
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No caso do ensino de química, é possível a construção de modelos atômicos, de 

experiências que demonstrem o fenômeno ocorrido através da liberação de som, além de 

poder fazer uso de músicas comuns, para servir de base para o desenvolvimento do conteúdo. 

Contudo, ainda faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas e instrumentos 

facilitadores para a inclusão, e mais além, falta material didático elaborado em Braille, para 

que deficientes visuais possam adquirir informações adicionais, e assim possam participar das 

decisões de questões que os cercam9. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

As questões levantadas neste trabalho abrem espaço para refletir sobre as vantagens de 

novas alternativas para melhorar a compreensão e a visão que os alunos possuem relacionadas 

ao conteúdo de química. 

As atividades aqui descritas podem e devem ser utilizadas como elementos 

dinamizadores de uma proposta pedagógica, onde professores devem estar preparados e 

vivenciados em suas trajetórias. O uso de ferramentas inovadoras faz com que os alunos se 

tornem atraídos pelas aulas, pois estão saindo de uma rotina de aulas expositivas e monótonas. 

Além disso, irá levá-los a uma reflexão tanto de individuo inserido na realidade como em 

grupo10. 

Estas considerações auxiliam e facilitam a aprendizagem do aluno, estimulando a 

criatividade, a discussão e contribuindo para que , através de novas ferramentas, ele possa 

entender a sua realidade. 
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