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RESUMO 

Após uma intensa análise bibliográfica de artigos e trabalhos sobre educação inclusiva e sobre a 

legislação que atende aos deficientes. Refletimos sobre a importância da prática docente e a 

perspectiva da inclusão no ensino de Física . Como deve ser esse fazer docente. Verificamos que a 

prática docente não condiz com a realidade dos alunos deficientes na maioria das vezes mas não 

podemos apenas culpabilizar o professor porque ele acaba sendo mais uma vítima do sistema. Um 

sistema deficiente, a sua formação é precária, quando se trata de educação especial. Há um 

despreparo das Universidades. Os licenciandos não são desafiados a desenvolver novas 

competências para lidar com um grupo de alunos que requer um cuidado diferenciado. Sendo 

assim necessário recorrer ao professor especialista que atua na sala de recurso multifuncional.  

Reconhecemos a importância dos recursos didáticos adaptáveis aos alunos cegos, o estudo da 

eletrodinâmica é um dos de maior dificuldade no ensino, os artigos lidos nos mostram esse fato. O 

reconhecimento e a interpretação de algumas grandezas físicas ainda é um desafio. 

Desafio maior é fazer com que a sala de aula não seja apenas um local de transmissão de 

conhecimento mas fazer com que o aluno deficiente seja cidadão atuante e crítico. 

Com base nas ações pedagógicas construtivistas. Construtivismo radical e construtivismo social. 

Verificamos que o conhecimento se dá através das interações sociais, a escola não é o único lugar 

onde há aprendizagem, que o propósito da escola deve ser de fazer com que o aluno tenha um 

espírito investigativo, etc. Movimentos pedagógicos com CTSA trouxe aos professores uma nova 

maneira de abordar o conteúdo curricular, inserindo discussões sobre temas cotidianos. 

Apontamos a necessidades da adaptação e elaboração de recursos didáticos, que desenvolvam a 

capacidade investigativa. 

Artigos apontam que Física é uma das disciplinas de maior dificuldade entre os alunos. Então a 

produção de material de didático facilita o processo de aprendizagem. A adaptação para alunos 

cegos traz  melhorias, contribui ricamente no ensino de Física. Permitindo que o conhecimento 

científico seja difundido.  

Na intenção de fazer com que o aluno cego possa ter conhecimento sobre a funcionalidade de 

dispositivos elétricos, sua infraestrutura e seu símbolos. Foi proposto um material que contém os 

símbolos em relevo dos dispositivos, uma gravação discriminando a função dos dispositivos e uma 

caixa contendo os componentes. Este trabalho monográfico nos mostra como foi produzido este 

recurso didático com o auxilio de uma termoformadora. 

Palavras-chave: Inclusão; eletrodinâmica; Física; recurso didático tátil. 

 

 



 

ABSTRACT 

After extensive literature review of articles and papers on inclusive education and the legislation 

that give assistance to the disabled. We reflected on the importance of teaching practice and the 

prospect of inclusion on teaching Physics . How should teachers do this . We found that teaching 

practice is not consistent with the reality of disabled students most of the time but we can not just 

blame the teacher because he ends up by being a victim of the system. A poor system , their 

training is poor when it comes to special education . There is a lack of preparation from 

universities . Undergraduates are not challenged to develop new skills for dealing with a group of 

students that requires special care . Therefore it is necessary to use specialist teacher engaged in 

multifunctional resource room. We recognize the importance of the adaptive learning resources 

for blind students , the study of electrodynamics is one of major difficulty in school , the read 

articles show us that fact . The recognition and interpretation of certain physical quantities is still a 

challenge . 

Biggest challenge is to realize that the classroom is not only a place of knowledge transmission but 

make poor student to be active and critical citizens . 

Based on constructivist pedagogical actions . Radical constructivism and social constructivism . We 

found that the knowledge takes place through social interactions , school is not the only place 

where there is learning, that the purpose of school should be to make the student to have an 

investigative ,spirit, etc. Pedagogical moves with CTSA teachers brought a new approach to the 

curriculum content , entering discussions on everyday topics . We point out the need for  

adaptation and development of teaching resources , to develop investigative capacity. 

Articles show that physics is one of the most difficult disciplines among students. So the 

production of educational material facilitates the learning process . The adaptation for blind 

students brings improvements , contributes richly to the teaching of physics. Allowing scientific 

knowledge to spread out . 

The intention to make the blind student to have knowledge about the functionality of fixtures , 

their infrastructure and their symbols, a material containing the symbols in relief devices has been 

proposed,  a recording detailing the function of a box containing devices and components . This 

monograph shows us how this teaching resource was produced with the aid of a thermoformer .  

KEYWORDS: Inclusion; electrodynamics; physics; tactile teaching resource. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como assegurar uma educação efetiva às pessoas com deficiência? Os objetivos da 

inclusão escolar, de maneira sucinta, podem ser descritos como: proporcionar ao aluno deficiente 

o mesmo aprendizado que os demais, garantir seu desenvolvimento e prepará-lo para o exercício 

da cidadania. De acordo com o Art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, “a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família [...]” (BRASIL, 1988). 

A inclusão escolar tem sido alvo de amplas discussões e de políticas educacionais, 

contudo, percebemos que antes do ingresso do aluno com deficiência na escola, ele e sua família 

já vêm lutando e enfrentado obstáculos para sua inclusão social. A falta de acessibilidade e/ou 

mobilidade urbana, de um medicamento em hospitais públicos para as pessoas com deficiência 

mental, de um socorro imediato em casos mais graves são exemplos das barreiras enfrentadas 

pelos sujeitos com deficiência e seus familiares.   

A conscientização social e o cumprimento de medidas do governo garantiriam uma 

qualidade de vida melhor para as pessoas com necessidades especiais. Por exemplo, não basta a 

construção de rampas de acesso nas calçadas ou vaga discriminada para estacionamento de 

veículo para deficiente físico, todas as pessoas deveriam ter consciência que não devem impedir o 

acesso ou usufruir daquilo que não lhe pertence. Somos de opinião que atitudes simples podem 

favorecer e tornar mais econômico os cuidados com a saúde e o desenvolvimento dos deficientes.  

 Nesse cenário a conscientização da família é de extrema importância, já que a caminhada 

será muito mais fácil se a escola e a família estiverem unidas em um único objetivo, ou seja, 

garantir ao aluno com deficiência a oportunidade, não somente de frequentar a escola, mas de 

participar ativamente das atividades com o propósito de aquisição do conhecimento. 

 A nosso ver, o entrelaçar de ações entre escola e família que favoreça a inclusão dos 

deficientes esbarra em outra questão: o acesso à informação.  

A mídia tem tido grande participação na divulgação dos direitos das pessoas com 

deficiência, as novelas têm sido a maior propagandista destas informações. Juntamente com as 

políticas governamentais que têm buscado garantir os direitos do cidadão deficiente, os meios de 

comunicação vêm ajudando às classes sociais mais carentes a exercer a cidadania em sua 

plenitude. Com isto, não afirmamos que o deficiente tem o mesmo espaço na mídia que o não 



deficiente, pois a maior constatação disto é a diferença entre as coberturas das paraolimpíadas e 

das olimpíadas. 

Outro fator que prejudica a inclusão dos deficientes refere-se ao pudor ou sentimento de 

culpa de algumas famílias. Geralmente, a família olha para a criança como alguém inapta, uma 

sobrecarga, dificultando, consequentemente, o seu desenvolvimento. Se a família não for capaz 

de inseri-la no seio familiar será bem pouco provável sua inclusão no contexto social, já que 

provavelmente será vista como “pobre coitada” e incapaz. 

Para Telford e Sawrey (19761, apud MOURA; VALÉRIO, 2003, p. 48) a família ao reagir à 

criança deficiente pode fazer aflorar vários tipos de comportamentos:  

 
 

como encarar o problema de um modo realista; negação da realidade da deficiência; 
lamentações e comiseração dos pais para com a sua própria sorte; ambivalência em 
relação à criança, ou seja, rejeição e projeção da dificuldade como causa da deficiência; 
sentimentos de culpa, vergonha e depressão e padrões de mútua dependência. 

 
 

 Sobre a questão familiar Assumpção Junior2 (1993, apud MOURA; VALÉRIO, 2003, p.49) 

alerta que “a maneira como esta criança deficiente será aceita na família e o resultante clima 

emocional posterior dependerão, em grande parte, da atitude da mãe. Se ela for capaz de lidar 

com o fato com aceitação e segurança razoáveis, de uma forma bem ajustada, a família será capaz 

do mesmo.”  

 Ainda que nos dias de hoje, tenhamos assegurado por lei a inclusão de pessoas com 

deficiência na escola, a prática é diferente do que “está no papel”. Apesar da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN, 1996) garantir ao aluno deficiente o apoio necessário para 

sua permanência na escola regular, tendo o mesmo aprendizado que um aluno sem deficiência, a 

prática docente, decorrente da própria formação do professor muita das vezes não contribui para 

que isso aconteça. Como será visto posteriormente, vários estudos demonstram que a maioria dos 

professores (formados ou em processo de formação) não tem um preparo mínimo para enfrentar 

os desafios da inclusão no contexto das classes comuns do ensino regular.  

 Como queremos uma escola inclusiva se é justamente fora dela que a inclusão já deveria 

ter começado? Seria ela então a redentora dos problemas sociais? Será ela que resolverá o 

problema da inclusão social em nosso país?  

                                                           
1 TELFORD, C.; SAWREY, J. M. O indivíduo excepcional. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
2 ASSUMPÇÃO JUNIOR, F. B. Deficiência mental, família, sexualidade. São Paulo: Memnon, 1993. 



Não podemos afirmar se a escola resolverá todas as questões relativas à inclusão social. 

Entretanto, partilhamos da opinião de que será na e por meio da escola que grandes mudanças 

poderão acontecer. Lá é o lugar onde aqueles alunos e as suas famílias receberão informações 

para que seus direitos possam ser cada vez mais reivindicados e alcançados. 

O ensino de ciências tem sido alvo de discussões pedagógicas devido à grande dificuldade 

de aprendizagem da maior parte dos alunos nesta área do conhecimento. Quando lidamos com 

alunos cegos essa questão torna-se mais complexa. Adotar estratégias para o ensino de física para 

deficientes visuais é inerente ao professor seja ele da sala de aula “comum” ou da sala de 

recursos. Como será visto posteriormente, existem vários recursos (maquetes, Braille, áudio-

descrição, termoforme) que podem auxiliar aos professores de qualquer disciplina no processo de 

ensino e diversos outros mais específicos para o ensino de Física. Com tantos recursos, quais 

seriam as principais dificuldades dos professores? Uma resposta pode estar relacionada à 

demanda de tempo que a produção de materiais didáticos exige. Algo que muitas vezes professor 

não tem, devido a uma carga horária sobrecarregada, afinal o professor, geralmente, precisa 

multiplicar sua remuneração atuando em mais de uma escola e em muitas turmas. A outra pode 

decorrer do hábito do professor de ensinar na perspectiva da transmissão do conhecimento, 

reduzindo o processo de ensino ao audiovisual (oralidade e escrita do professor). 

O aluno especial fica com uma defasagem no ensino justamente por causa da falta dos 

recursos, e quando o professor os tem, geralmente, não possui conhecimento sobre o manuseio. 

Daí a importância de recursos que favoreçam a autonomia do deficiente visual, de modo que 

viabilizem sua participação nas aulas em nível de igualdade com os demais alunos.  

Assim como alunos sem deficiência reconhecem que é de grande valia as aulas 

experimentais para a compreensão e esclarecimento de conceitos abstratos, o aluno cego 

também poderá usufruir desse tipo de recurso se o mesmo for adaptado às suas condições de 

percepção (tato, audição e paladar) do fenômeno. 

Na condição de aluna, posso declarar que se o professor não tiver um “discurso limpo”, 

domínio da matéria e dinamismo, a aula de física tende ao fracasso. Manter os olhos fitos no 

quadro se torna uma missão desagradável. Imagina o tédio de quem só pode se contentar em 

ouvir, que deve soar como blá, blá, blá. Reter a atenção deste aluno tem que ser uma missão 

desafiadora para o professor, mas é preciso fazer com que esse professor tenha prazer em aceitar 

essa missão, pois senão seu aluno será visto como uma sobrecarga. 



Daí a importância da melhoria nas condições de trabalho do profissional e também nas 

formações inicial e continuada para que o mesmo possa estar sempre preparado para exercer sua 

função da melhor maneira possível. 

Nesse sentido, que características o fazer docente deve contemplar para contribuir na 

inclusão de alunos cegos ou com baixa visão em aulas de Física do Ensino Médio?  

Para melhor fundamentar a resposta para esta pergunta, recorremos aos trabalhos 

apresentados nos Simpósios Nacionais de Ensino de Física (SNEFs), nos Encontros de Pesquisa em 

Ensino de Física (EPEFs) e nas principais revistas nacionais sobre ensino de Física e inclusão, dentre 

as quais: Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF); Revista Ensaio (RE); Revista Brasileira de 

Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC); Revista Alexandria (RA); Revista Ensino, Saúde e 

Ambiente (RESA); Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF); Revista Benjamin Constant (RBC) 

nos últimos 5 (cinco) anos. A análise desse material bibliográfico nos indicou outros artigos e 

trabalhos sobre educação inclusiva veiculados em anos anteriores e/ou em outros periódicos, 

anais etc que também nos auxiliaram na elaboração de uma resposta. 

Tomando por base esse material bibliográfico, procuramos responder essa questão, 

dedicando o Capítulo 2 a reflexões sobre a prática docente e a perspectiva da inclusão no ensino 

de Física. 

Sabemos de antemão que dentre as características a serem incorporadas à prática 

docente dos professores de Física se encontra o uso de recursos didáticos diversificados que 

atendam à inclusão de alunos deficientes visuais nas classes comuns do ensino regular, no sentido 

de favorecer no coletivo dos alunos a participação nas atividades e a aquisição do conhecimento. 

 Sendo assim, no Capítulo 3 serão descritos os principais aspectos dos atuais recursos que 

melhor se adequam ao ensino de Física para o aluno cego, porém, sem limitar o seu uso a este 

aluno. Para tanto, será apresentada uma síntese com as atuais tendências para o ensino de Física 

de uma maneira geral. 

A fim de contribuir para o processo de inclusão de alunos cegos nas aulas de Física das 

classes comuns do ensino regular, apresentaremos no Capítulo 4 uma sugestão de recurso 

didático tátil e áudio descritivo para o estudo de componentes de um circuito elétrico. Nesse 

Capítulo será também apresentada uma breve justificativa para a escolha do conteúdo de Física. 

Esclarecemos que os resultados descritos no Capítulo 5 ficaram restritos ao material 

didático produzido, já que, devido à escassez de tempo de elaboração de uma monografia de final 

de curso de graduação, sua eficácia no processo de inclusão de alunos cegos em classes comuns 



do ensino regular foi deixada para estudo em trabalho posterior da própria autora e/ou de outros 

interessados no assunto. 

No Capítulo 6 são tecidos alguns comentários que remetem à viabilidade da inclusão de 

alunos com deficiência visual, no sentido de permitir-lhes a presença, a participação e a 

aprendizagem no contexto das aulas de Física nas classes comuns do ensino regular, a partir de 

ações que dependem muito mais de uma oportunidade para o exercício de práticas reflexivas do 

professor do que de grandes mudanças estruturais na escola. Com isso, não estamos afirmando 

que as condições de trabalho do professor devam ser relegadas a um segundo plano, pelo 

contrário, devem ser pensadas e priorizadas no sentido de garantir que uma educação de 

qualidade para todos não fique apenas na retórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  PRÁTICA DOCENTE E INCLUSÃO NO ENSINO DE FÍSICA 

 

Neste capítulo discutiremos o papel do professor e sua prática. A importância da reflexão 

para e sobre sua ação, com foco em seu olhar diferenciado sobre o indivíduo com necessidades 

especiais. 

A perspectiva da educação inclusiva exige atualmente que os professores sejam bons 

conhecedores da legislação vigente, de forma que tenham consciência de que os alunos 

deficientes têm direito a serem assistidos, já que “juntar crianças em uma sala de aula não lhes 

garante ensino, não lhes garante escola cumprindo seu papel, não lhes garante aprendizagem e, 

portanto, não lhes garante desenvolvimento” (PADILHA3, 2004 apud OLIVEIRA et al, 2011, p. 102) . 

Para que seja alcançada a inclusão, a prática do professor deve ser condizente com as 

necessidades de cada aluno. Ainda é comum nas escolas regulares a presença de professores que 

preferem não enxergar a realidade e agem como se, em sala de aula, não tivessem alunos que 

demandam de atenção diferenciada. Infelizmente, por diversos motivos, dentre os quais, a própria 

formação docente, ainda há profissionais que não sabem lidar com o respeito às diferenças. 

Em relação à inclusão, a formação de professores tem se mostrado deficiente, apontando 

para as Universidades a necessidade de ofertar profissionais de excelência para atender a esta 

demanda. Apesar de a legislação vigente garantir uma educação de qualidade para todos, os 

currículos dos Cursos de Licenciatura encontram-se defasados das reais exigências da sala de aula, 

consequentemente, não dão o devido preparo aos licenciandos, acarretando um sistema 

educativo excludente e despreparado para um novo público. 

Nesse sentido, Oliveira et al (2011, p.101) considera que “cabe a reflexão a respeito da 

capacitação dos educadores, não só daqueles que já estão atuando, mas principalmente dos 

licenciandos, futuros professores que ainda estão em formação inicial”. Essa autora embasa a sua 

opinião nos pensamentos de Figueiredo4 (2002, apud Oliveira et al, 2011, p. 101) e de Cavalcante5 

                                                           
3 PADILHA, A. M.. O que fazer para não excluir Davi, Hilda, Diogo ... In: GÓES, M. C. R.; LAPLANE, A. L. F. (orgs.). 
Políticas e práticas de educação inclusiva. Campinas: Autores Associados, 2004. 
4 FIGUEREDO, R. V. Políticas de inclusão: escola-gestão da aprendizagem na diversidade. In: ROSA, D. E. G.; SOUZA, V. 
C. (orgs). Políticas organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professores. Rio de Janeiro: DP&A, 
2002. 
5 CAVALCANTE, R. S. C.. A inclusão do aluno com necessidades educacionais especiais na sala de aula de ensino 
regular: o papel do professor. Temas sobre Desenvolvimento, v. 9, n.52, p. 31- 35, 2000.  



(2000, apud Oliveira et al, 2011, p. 101) que ressaltam, respectivamente, os seguintes aspectos na 

formação de professores: “trabalhar com crianças especiais requer um aprimoramento do 

professor para que ele seja capaz de identificar as particularidades de seus alunos, visando 

eliminar as barreiras existentes em suas relações na escola”; “é preciso preparar os professores 

para aceitarem as diferenças individuais das crianças e adolescentes portadores de alguma 

deficiência, incentivando-os a abandonar os tradicionais ‘medos’, a fim de enfrentar essa realidade 

cada vez mais presente no cotidiano escolar”.  

               Segundo Castanho e Freitas6 (2005, apud Oliveira et al, 2011, p. 101), “a universidade é 

um lugar onde os valores e práticas de educação inclusiva precisam ser vivenciados”, é um lugar 

onde pode haver a sensibilização do ser humano, pois muitos dos licenciandos não têm familiares 

ou amigos com necessidades especiais e seu primeiro contato pode acontecer em um estágio ou 

em outros componentes curriculares propostos pela Universidade. 

              Para que haja uma educação de qualidade para todos, o compromisso deve ser de todos: 

governo, Universidade, família, professores, direção, coordenação pedagógica e demais 

funcionários. 

A Lei, além de garantir a inclusão das pessoas deficientes, deveria garantir a boa 

formação do professor, adequando os currículos dos cursos de formação inicial e continuada dos 

professores generalistas, ou seja, daqueles que atuam no ensino disciplinar (Física, Química, 

Língua Portuguesa, Biologia etc). 

Acreditamos, tal como (Oliveira et al,2011; Dickman; Ferreira, 2008; Bueno, 1999) que os 

cursos de formação inicial se traduzem em um espaço privilegiado para os futuros professores 

perceberem as novas exigências profissionais, se sentirem desafiados, desenvolver competências 

que possam promover uma prática docente inclusiva. 

Temos consciência que este desafio vem acompanhado de mais trabalho que nem 

sempre é reconhecido e recompensado, contudo, há caminhos em que os resultados se originam 

pelo comprometimento do professor. Nesse sentido, os Cursos de licenciatura devem favorecer 

aos futuros professores o reconhecimento sobre a importância das Salas de Recursos 

Multifuncionais7. 

                                                           
6 CASTANHO, D. M.; FREITAS, S. N.. Inclusão e prática docente no ensino superior. Revista Educação Especial. Santa 
Maria, n. 27, 2005.  
7 Salas de Recursos Multifuncionais: tem por objetivo “apoiar a organização e a oferta do Atendimento Educacional 
Especializado – AEE, prestado de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos 



                  Ao tratar da inclusão de crianças no Ensino Fundamental, Bueno (1999, p. 14) coloca que 

o modelo inclusivo requer a formação de dois tipos de professores: 

 
 

dos professores do ensino regular com vistas a um mínimo de formação, já que a 
expectativa é da inclusão dos alunos com ‘necessidades educativas especiais’; e do 
professores especializados nas diferentes  ‘necessidades educativas especiais’, seja para 
atendimento direto a essa população, seja para apoio ao trabalho realizado por 
professores de classes regulares que integrem esses alunos. 
 
 

Esses dois tipos de professores têm sido denominados de generalistas e especialistas 

(BUENO, 1999; OLIVEIRA et al, 2011; VILELA-RIBEIRO; BENITE, 2011). 

Reconhecemos a importância dos dois ambientes: a sala de aula regular que oferece ao 

aluno deficiente um ganho social, a possibilidade de crescer como ser humano tendo novas 

experiências com as mais diversas pessoas e a sala de recursos multifuncionais, que dá 

oportunidade ao professor de desempenhar seu papel com mais calma, sem preocupações com o 

tempo, focando a dificuldade daquele aluno e não precisando se preocupar com tantos alunos que 

se tem em sala atualmente, possibilitando também novas práticas de ensino e pautar suas aulas 

de acordo com aquele aluno, não precisando seguir planejamento engessado, podendo explorar 

os outros sentidos do estudante. O aluno tem oportunidade de sanar suas dúvidas e de fazer 

investigação e aprimorar seu desenvolvimento. Nesse sentido, o diálogo entre o professor da sala 

de recursos multifuncionais (especialista) e os professores generalistas (Física, Química, 

Matemática, História etc) torna-se fundamental para que as atividades na sala de recursos se 

consolidem em meios para uma efetiva participação na sala regular e, consequentemente, para 

melhor aproveitamento dos alunos com necessidades especiais nos processos de ensino e 

aprendizagem junto com os demais colegas de turma. 

Costa, Queiroz e Furtado ratificam a importância do aluno com necessidades 

educacionais especiais nas classes comuns, levando em consideração a teoria sóciointeracionista 

de Vygotsky8 que pressupõe que “o funcionamento psicológico do ser humano fundamenta-se nas 

relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior” (p. 3). Além disso, ressaltam que Vygotsky 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino regular, 
assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem” (MEC, s/d).  
8 Vygotsky, Lev Semenovitch. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7 
ed., São Paulo: Martins Fontes, 2007. 



defende a ‘condição humana’ construída a partir das relações sociais e que as relações 
homem-mundo nunca são diretas, mas sempre mediadas por um conjunto de símbolos, 
tornando-se fundamental a participação do objeto, que pode ser um livro, uma maquete, 
um objeto palpável, uma pessoa etc (ibid). 
 
 

Por fim, esclarecem que para Vygotsky “o sujeito não é simplesmente moldado pelo meio 

e a gênese do conhecimento não se baseia apenas nos recursos puramente individuais. Nesta 

visão, o sujeito é interativo e o conhecimento é construído na interação sujeito-objeto, porém, 

sempre socialmente mediada” (ibid). 

Os professores precisam reestruturar suas práticas pedagógicas para que os alunos com 

deficiência não sejam excluídos em sala de aula regular, e que seja vista a importância de explorar 

o tátil, o áudio, o sinestésico. Que sejam encontrados novos caminhos para uma perfeita 

comunicação na tentativa de evitar o fracasso escolar. 

 
 
[...] a crescente demanda de alunos com deficiência nas classes comuns tem significado a 
necessidade de ampliação das produções teóricas que nos auxiliem a compreender as 
diferentes possibilidades de organização curricular e demais alterações recomendadas, 
exigidas ou passíveis de realização para melhor atender à diversidade de características de 
aprendizagem dos alunos (PRIETO9, 2004 apud LIPPE et al, 2012, p. 92). 
 
 

Visando atender esta demanda é importante, dentre outros aspectos, a unificação das 

ideias de educação inclusiva, o preparo apropriado aos docentes, o comprometimento dos 

mesmos, a responsabilidade governamental. Tratando das questões referentes ao ensino de 

Física, que é uma disciplina que aborda muitos conceitos abstratos, há a necessidade por parte do 

professor de: contextualizar o estudo de um determinado fenômeno, saber conduzir as atividades, 

preparar material tátil com solidez, assumir o papel de mediador com um discurso claro e 

perceptível a todos os alunos, superar erros epistemológicos no ensino de Física. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) delineia uma 

estruturação curricular por áreas de conhecimento e um ensino pautado no desenvolvimento de 

competências e habilidades relativas a três eixos: representação e comunicação; investigação e 

compreensão; contextualização sociocultural. 

                A disciplina Física, alocada na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias, por meio dos três eixos mencionados anteriormente, deve ofertar um conhecimento 

mínimo e fundamental ao aluno, para que o mesmo exerça seu papel de cidadão consciente. 

                                                           
9 PRIETO, R. G. Políticas de melhoria da escola pública para todos: tensões atuais. Disponível em: 
<http://www.educacaoonline.pro.br>Acesso em: 09 out. 2009. 



“como referência um jovem solidário e atuante, diante de um mundo tecnológico, complexo e em 

transformação” (MEC, 2000, p. 62). 

Sendo assim, em relação ao eixo da representação e comunicação, o ensino de Física 

deveria contribuir, por exemplo, para o reconhecimento e o uso correto dos símbolos, códigos, 

nomenclaturas de grandezas da Física e unidades. Entretanto, para os alunos cegos ou com baixa 

visão o acesso a esse conhecimento e o desenvolvimento de competências e habilidades a ele 

atreladas dificilmente ocorrerão apenas pela exploração da audição. 

Tal como os PCN, entendemos que a leitura e interpretação de códigos, símbolos, 

esquemas e expressões são essenciais para a formação e posicionamento crítico do aluno em 

assuntos relacionados à ciência e tecnologia. Logo, o desenvolvimento dessas competências e 

habilidades por alunos cegos ou com baixa visão exige do professor o uso de práticas e recursos 

didáticos diversificados, já que a leitura, a interpretação e a compreensão de símbolos, gráficos e 

esquemas estão condicionadas à visão.  

Desse modo, a proposição de recursos didáticos que favoreçam aos alunos cegos o acesso 

a essas formas de representação bastante utilizadas na Física, por meio de outros sentidos, 

particularmente o tato, se justifica plenamente. 

Em relação ao eixo da investigação e compreensão, após os processos de ensino e de 

aprendizagem o aluno deverá estar apto a reconhecer fenômenos e resolver situações-problemas. 

Além disso, dentre outras competências e habilidades, é esperado que o aluno: reconheça a 

conservação de determinadas grandezas, como carga elétrica, corrente, etc; saiba construir, 

expressar e interpretar relações entre grandezas físicas, dentre as quais, tensão, intensidade de 

corrente e resistência elétricas – Lei de Ohm; seja capaz de selecionar adequadamente 

instrumentos de medidas comuns no dia a dia. 

Em relação ao eixo da contextualização sociocultural, o ensino de Física deverá 

possibilitar ao aluno a compreensão da “construção do conhecimento físico como um processo 

histórico, em estreita relação com as condições sociais, políticas e econômicas de uma 

determinada época” (MEC, 2002 p. 14), levando-o a “perceber o papel desempenhado pelo 

conhecimento físico no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência e 

tecnologia ao longo da história” (ibid).  

                 As orientações constantes dos documentos do MEC são para todos os alunos, porém, a 

consolidação no contexto escolar está condicionada à ação docente. Para alcançar todos os 

alunos, ou seja, para que haja inclusão, a atuação do professor deve prever formas, recursos e 



estratégias que levem em conta as diferenças entre seus alunos. No caso desta monografia, que 

levem em conta a viabilidade da participação e acesso ao conhecimento por alunos cegos. Assim, 

todo material, discurso, experimentos, visitas externas etc terão que ser planejadas para que o 

aluno cego seja de fato incluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 RECURSOS DIDÁTICOS E INCLUSÃO NO ENSINO DE FÍSICA 

3.1 TENDÊNCIAS ATUAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA 

 

As pesquisas sobre ensino de Física e/ou educação em Ciências apresentam diversas 

contribuições para o acesso e uso do conhecimento físico por alunos do Ensino Médio. A nosso 

ver, é consenso que nas atuais tendências para o ensino de Física que não há espaço para a 

passividade do aluno frente à ação docente. 

De acordo com essas tendências, a sala de aula não é só um lugar para os alunos 

aprenderem fórmulas e conceitos físicos; tornou-se um lugar de desenvolvimento da criticidade 

ambiental, política, sociológica. Assim, a ação docente é deslocada da mera transmissão de 

conteúdos para o plano da mediação no processo de ensino-aprendizagem. Esse deslocamento 

traz novas concepções a cerca do ensino de ciência. Como bem coloca Carvalho Júnior (2002, 

p.53): 

A aula de Física passa a ser considerada, também, um momento de construção de valores 
éticos a respeito da utilização de recursos naturais e das tecnologias decorrentes. A 
concepção de ensino de Física que um certo professor ou uma instituição possui, sua 
ideologia, suas políticas e seus valores, podem ser explicitados através de sua prática 
pedagógica. 
 
 

Moreira (2000, p. 98), ao fazer uma retrospectiva sobre o ensino de Física, sinaliza que há 

a necessidade de mudanças radicais no Ensino Médio. Para esse autor o sucesso das mudanças 

está condicionado a mudanças na formação docente. Será o professor por meio da sua proposta 

de ensino que poderá transformar a sala de aula, de modo que: a Física não transpareça 

dogmática; o ensino tenha como base os pressupostos construtivistas e se volte para o 

desenvolvimento da cidadania; os modelos, as situações reais, os elementos próximos, práticos e 

vivenciais do aluno sejam enfatizados como partida para o desenvolvimento da abstração; os 

conteúdos sejam atualizados com a inserção da Física Contemporânea.  

Desse modo, a educação contemporânea deve ser capaz de ter a percepção crítica das 

diferentes realidades do alunado, de modo a promover o estímulo ao preparo de uma ação 

pedagógica que esteja comprometida com os aspectos sociais deste indivíduo. 



No que tange aos pressupostos construtivistas Laburú e Arruda (2002) ao fazerem uma 

síntese da influência da abordagem construtivista no ensino de ciências demarcam-na entre o 

chamado construtivismo radical, de inspiração piagetiana, e a vertente construtivista social (p. 

478). 

Para esses autores, um dos pressupostos que fundamenta o movimento construtivista no 

ensino de ciência baseia-se na concepção do “aprendiz construtor do seu próprio conhecimento” 

(Driver10, 1989 apud Laburú; Arruda, 2002, p. 478), ou seja, não o concebe como uma tábula rasa, 

já que possui esquemas de pensamento e crenças decorrentes de sua experiência vivida. 

Para Aguiar Jr (1998, p. 107), 

 
 

 O construtivismo foi certamente o movimento predominante na educação em geral e, em 
particular, na pesquisa em ensino de ciências nas últimas décadas. A imagem de que o 
conhecimento é ativamente construído pelo aprendiz e não apenas transmitido pelo 
professor e passivamente apreendido é hoje um lugar comum não apenas entre 
pesquisadores, mas também no discurso de boa parte dos professores de todas as áreas. 
Embora seja difícil avaliar a extensão das mudanças é notória a influência desse 
movimento nas concepções e práticas docentes.  

 

De acordo com esse autor, para a compreensão da influência do construtivismo no meio 

educacional é necessário percebê-lo enquanto movimento heterogêneo. Nesse sentido, no 

construtivismo radical “o conhecimento reside na mente do sujeito cognoscente e não tem 

qualquer existência externa: ‘Se nossos conceitos são derivados por abstração da experiência, não 

há base para acreditar que eles possam captar nada que exista além da nossa experiência’” 

(Glasersfeld11, 1991 apud Aguiar Jr 1998, p.108-109). 

Piaget é associado ao construtivismo radical, no sentido de que “tem sido 

responsabilizado pela ênfase excessiva na dimensão individual do conhecimento, ignorando a 

inserção cultural da criança e, sobretudo, as dimensões específicas dos conteúdos e das interações 

no interior da instituição escolar” (O”LOUGHLIN12, 1992; GÓMEZ-GRANELL13; COLL14, 1994 apud 

AGUIAR JR, 1998, p.111). 

                                                           
10 DRIVER, R. Students' conceptions and the learning of science. International Journal of Science Education, 11, 
Especial Issue, 481-490, 1989. 
11 GLASERSFELD,E.VON. A constructivist's view of learning and teaching. In: Duit,R. Goldeber,F. & Niedderer,H.(eds.) 
Research in Physics Learning, 1991. 
12 O'LOUGHLIN, M.. Rethinking Science Education: Beyond Piagetian Constructivism toward a Sociocultural Model of 
Teaching and Learning. In: Journal of Research in Science Teaching, 29(8): 791-820, 1992.  
13 GÓMEZ-GRANELL, Carmen & COLL, César. De qué hablamos cuando hablamos de constructivismo. In: Cuadernos de 
Pedagogia, v. 221. pp. 8-10, 1994).  



A origem da Teoria do Construtivismo Social vem de Lev Vygotsky e traz a concepção de 

que o desenvolvimento intelectual se dá através das interações sociais, possibilitando novas 

experiências e conhecimentos. Quando o indivíduo está imerso em alguma cultura, 

inevitavelmente está aprendendo o tempo todo com a experiência dos outros participantes. O 

professor tem papel fundamental neste processo, podendo propor trabalhos em grupo e estimular 

a cooperação mútua e o desenvolvimento dos mesmos, fazendo com que o aluno explore seus 

conhecimentos já disponíveis. Suas ideias também nos revelam que a aprendizagem não 

necessariamente começa na idade escolar, já que para ele “[...] aprendizagem e desenvolvimento 

não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, eles estão ligados entre si desde os 

primeiros dias de vida da criança” (VYGOTSKY15, 2010 apud ROCHA, 2012, p.7). 

Porém, (Boiko e Zamberlan 2001, p. 54) afirma que: “a escola como local de transmissão- 

assimilação do conhecimento tem o objetivo de transformar o saber humano”. 

                Jófili (2002, p. 195) insere Paulo Freire no movimento construtivista colocando sua 

pedagogia como complementar aos enfoques piagetianos e vygotskyanos “na formulação de um 

ensino crítico-construtivista”, já que ele concebe uma pedagogia crítica em oposição a um sistema 

educativo alienante, onde o professor é o detentor do saber e os alunos são apenas receptores. 

Seu propósito era de instigar a curiosidade e o espírito investigativo dos alunos. 

 Nessa perspectiva, a escola passa a ser concebida como: 

  
 

[...] espaço privilegiado de construção de conhecimentos e de desenvolvimento de 
valores, deve ter como uma de suas propostas contribuir para a transformação da 
sociedade no sentido de torná-la menos desigual e mais democrática. Um espaço 
democrático por direito deve refletir sobre formas de inclusão social, de modo que os 
sujeitos participem de seu grupo social e usufruam as possibilidades que as  instituições e 
o Estado oferecem. Nesse contexto, a escola deve viabilizar a construção de culturas, 
políticas e práticas inclusivas (SILVA et al, 2005, p. 1). 
 

 
Um ensino de Física voltado para formação de sujeitos aptos ao exercício pleno da 

cidadania não pode se desvincular de aspectos relativos ao tripé Ciência, Tecnologia e Sociedade. 

De âmbito internacional surge o Movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) ao qual 

foi incorporado o ambiente, sendo desse modo tratado atualmente como Ciência-Tecnologia-

                                                                                                                                                                                                 
14 COLL, César. Contribuições da psicologia para a educação: Teoria Genética e aprendizagem escolar. Trad. Ana 
Augusta de Medeiros. In: LEITE, Luci B. Piaget e a Escola de Genebra. Cortez: São Paulo, 1987.  
 
15 VYGOTSKY, Lev. S. Aprendizagem e desenvolvimento na Idade Escolar. In: Linguagem, desenvolvimento e 

aprendizagem. Vigostky, L. Luria, A. Leontiev, A.N. 11ª. Edição. São Paulo: Ícone, 2010, p. 103-116. 



Sociedade-Ambiente (CTSA). O ensino de Ciências Naturais, incluindo a Física, tem sido 

influenciado por esse movimento. Defensores desse movimento, dentre os quais, Mion, Angotti e 

Bastos (1999, p.3), nos dizem que: 

[...] não se dá atenção à ‘adequada interpretação’ do significado que tecnologia possui. 
Neste sentido, ensinar e aprender Física, é ao mesmo tempo adquirir conhecimentos 
científicos históricos e socialmente construídos, de modo a propiciar o entendimento de 
fenômenos da natureza bruta, bem como da transformada, com os quais interagimos 
diariamente. 
 

 

               O ensino de ciência pode cobrir uma vasta gama de conhecimentos, que dependendo da 

forma de abordagem poderá enriquecer demasiadamente o indivíduo. Por meio de 

conhecimentos inerentes à Ciência, que ainda são pouco explorados na esfera escolar, o professor 

poderá favorecer ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades para que ele se 

torne um cidadão que venha contribuir de maneira significativa com a sociedade. 

A proposta CTSA leva para a sala de aula reflexões a respeito das novas tecnologias, seus 

malefícios e benefícios.  

 
 

[...] E é nessa linha de confronto com o que ainda não é definitivo que se busca a 
formação do cidadão, já que se na escola o aluno já adquire o hábito de se confrontar com 
o que é novo e de interesse geral, se posicionando criticamente frente ao que lhe é 
apresentado, quando esse aluno sair da escola terá grandes chances de apresentar tal 
comportamento frente ao que lhe for apresentado enquanto cidadão participativo da 
sociedade em que está inserido. (SANTOS; QUINATO. p. 4). 
 
 

Outras mudanças têm sido propostas para o ensino de Física na Educação Básica, dentre 

as quais, aquelas que se referem a aspectos metodológicos e ao uso de recursos didáticos. No que 

tange às abordagens metodológicas, tem sido bastante enfatizada a necessidade de 

reconhecimento por parte dos alunos dos conteúdos escolares em situações cotidianas. Muito 

mais do que exemplos, há a necessidade de construção do conhecimento científico a partir da 

realidade dos alunos. Para tanto, é válido o uso de recursos didáticos diversificados, desde que os 

mesmos sirvam para auxiliá-los no desenvolvimento da capacidade investigativa, ou seja, no 

desenvolvimento da capacidade analisar e propor soluções para problemas concretos. Nessa 

perspectiva, a abordagem experimental continua sendo uma boa aliada, desde que conduzida de 

modo a oportunizar ao aluno: elaborar hipóteses, verificar a pertinência das mesmas, perceber as 

grandezas físicas envolvidas, construir modelos explicativos, associar o conteúdo físico presente 

no experimento com situações fora do contexto escolar.  



Na busca por uma visão de mundo mais ampla, o ensino de Ciências precisa promover 

cada vez mais uma consciência que reflita diante dos problemas sociais. Como aponta Menezes16 

(2005 apud Trevisan; Gonçalves, 2009), o ensino de Ciências deve “dar condições aos alunos para 

compreender processos naturais e tecnológicos, dominar linguagens, enfrentar problemas, 

desenvolver curiosidade e apreço pela cultura científica”. 

Nesse sentido, a prática desafiadora propõe novas ideias e estimula as tomadas de 

decisões dos alunos, com a intenção de promover cidadãos de posicionamento políticos e sociais, 

enquanto que “a prática dos professores estimula e desafia os conteúdos programáticos para o 

ensino de ciências na educação básica, pois reflete sobre a função social dos conteúdos”, como 

apontam Santos e Schnetzler17 (1998 apud Trevisan; Gonçalves, 2009, p. 5). 

No que tange a realidade social do aluno, o conteúdo inserido em sala e a linguagem 

usada devem ser compreensíveis e compatíveis com a realidade vivida pelo aluno para que o 

conhecimento científico seja mais bem compreendido. Desse modo, é recomendado que o 

professor faça uso de exemplificações que tragam a memória do aluno um conhecimento prévio 

que o mesmo já possuía, mas que não era capaz de aplicar ou mesmo entender (TREVISAN, 

GONÇALVES, 2009, p.5-6).  

 

3.2 RECURSOS DIDÁTICOS E A INCLUSÃO DE ALUNOS CEGOS EM AULAS DE FÍSICA 

 

                Entre todas as disciplinas do Ensino Médio, a Física, na avaliação dos alunos ganha 

destaque como a mais difícil. Esse fato, por si só, justifica a necessidade de inserção de recursos 

didáticos nas salas de aula para além do “quadro e giz” como forma de minimizar o nível de 

abstração exigido aos alunos, fomentar o diálogo e, consequentemente, facilitar a construção do 

conhecimento. 

De um modo geral os recursos didáticos não se caracterizam como solução para a 

melhoria do ensino de Física, as contribuições que poderão advir de seu uso dependerão de como 

serão explorados com os alunos. Entretanto, ao se tratar dos deficientes visuais, os recursos 

didáticos tornam-se essenciais, levando-se em conta que nas aulas de Física ainda há a 

predominância da exploração da visão (escrita no quadro) e da audição (oralidade do professor) 

                                                           
16 MENEZES, Luis Carlos. As Mudanças no Mundo e o Aprendizado das Ciências como Direito. In: Ciência e Cidadania: 

Seminário Internacional de Ciências de Qualidade para Todos. Brasília: UNESCO, 2005. 
17 SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Ciência e educação para a cidadania. In: CHASSOT, 
Áttico; OLIVEIRA, Renato José de (Orgs.). Ciência, ética e cultura na educação. Rio Grande do Sul: Unisinos, 1998. 



que dificulta sobremaneira a percepção e aprendizagem do conteúdo pelos alunos cegos ou com 

baixa visão. 

A bibliografia pertinente à inclusão de deficientes visuais nas classes comuns do ensino 

regular aponta para a necessidade de adaptação ou produção/construção de recursos didáticos 

que facilitem o processo de aprendizagem por meio da exploração da audição, do tato, do paladar 

e do sinestésico. Contudo, Silva, Ladim e Souza (2014, p.38) ressaltam que os materiais didáticos 

táteis tridimensionais não são citados nos parâmetros curriculares nacionais. Para esses autores 

uma provável consequência dessa ausência nos documentos oficiais é o não uso pelos 

professores, gerando obstáculo à aprendizagem já que estes recursos poderiam melhorar a 

compreensão dos conteúdos abordados.  

A Física enquanto Ciência faz uso de linguagens, figuras, símbolos que possuem um 

elevado poder de síntese, mas distantes dos alunos, particularmente dos deficientes visuais. Na 

abordagem de muitos dos conhecimentos científicos explorados na Educação Básica, esse 

problema pode ser contornado com o uso de materiais concretos que possibilitem a ponte entre: 

a teoria e a prática, a percepção visual e a tátil; o concreto e o abstrato. 

Um levantamento sobre a produção científica brasileira voltada para a inclusão de alunos 

deficiente visuais em aulas de Física, nos últimos anos, nos permite afirmar que, quando 

comparada a outras linhas de pesquisas em ensino de Física, seus resultados, apesar de 

significativos, ainda são escassos. 

Nesse sentido, foi possível perceber que a proposição de recursos didáticos auxiliares no 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao eixo da comunicação e 

representação, particularmente no que se refere à simbologia científica, tem merecido pouca 

atenção. 

Assim, consideramos que um aspecto importante a ser investigado no âmbito de um 

ensino de Física na perspectiva da inclusão relaciona-se à seguinte questão: Como contribuir com 

um ensino de Física que facilite aos deficientes visuais o acesso a símbolos usados na Ciência, sem 

o qual o desenvolvimento de competências e habilidades facilitadoras para a comunicação e 

representação ficaria prejudicado?  

A resposta a essa questão contempla parte de uma das nossas reflexões iniciais sobre o 

fazer docente do professor de Física na perspectiva de favorecer aos alunos cegos ou com baixa 

visão a participação e a aprendizagem nas aulas. 



Se a pretensão é possibilitar aos deficientes visuais desenvolver habilidades, tais como, 

“reconhecer e utilizar adequadamente na forma oral e escrita símbolos, códigos e nomenclatura 

da linguagem científica [e] ler, articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens 

e representações [...]” (MEC, 2002, p.27), se faz necessária mudança na prática docente, de modo 

que o acesso à comunicação e à representação científica não fique restrito à oralidade e a escrita. 

Em relação aos símbolos usados na linguagem científica, pela análise da bibliografia 

pertinente, pressupomos que materiais táteis (desenhos dos símbolos em relevo) podem se 

configurar como um recurso didático facilitador no acesso a essa forma de representação e 

comunicação pelos deficientes visuais. 

Sendo assim, como forma de contribuir para a efetivação de um ensino de Física na 

perspectiva da inclusão de alunos cegos ou com baixa visão nas classes comuns do ensino regular, 

apresentaremos no próximo Capítulo a sugestão de um recurso tátil para o ensino e aprendizagem 

de símbolos utilizados no estudo da eletrodinâmica, mais especificamente, na abordagem de 

circuitos elétricos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 SUGESTÃO DE RECURSO DIDÁTICO: EXPLORANDO O TATO E A AUDIÇÃO 

4.1 JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO TEMA: COMPONENTES DE UM CIRCUITO ELÉTRICO 

 

Silva, Ladim e Souza (2014) ao tratarem da inclusão retomam documentos 

governamentais que há mais de uma década já pressupunham a inclusão como: 

 
 
a garantia, a todos, do acesso contínuo da vida em sociedade, sociedade esta que deve 
estar orientada ao acolhimento à diversidade humana, às diferenças individuais, rumo ao 
esforço coletivo na equiparação de oportunidades de desenvolvimento em todas as 
dimensões da vida (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL18, 2001 apud SILVA; LADIM; 
SOUZA, 2014, p.33).  
 
 

Logo, o ensino de Física, como parte do currículo do Ensino Médio, não deve se afastar 

dessa perspectiva, muito pelo contrário, deve propiciar a todos os alunos, incluindo os deficientes 

visuais, o acesso e o desenvolvimento de diferentes linguagens usadas pela Ciência. 

A nosso ver, na Física o tema que mais recorre à linguagem simbólica é a eletrodinâmica. 

Sendo assim, como forma de contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos em assuntos 

relativos aos componentes/dispositivos utilizados em circuitos elétricos, bem como, sobre as 

funções que os mesmos desempenham quando em funcionamento, optamos por explorar, nesta 

monografia, os componentes/dispositivos usuais em um circuito elétrico simples. 

Na tentativa de garantir os direitos do aluno cego, delineamos uma proposta de produção 

de um material didático que explorasse diversos sentidos dos alunos (visão, tato e audição), como 

forma de permitir a todos o acesso ao conhecimento científico sobre: a funcionalidade de 

dispositivos elétricos usuais, os principais aspectos de suas estruturas físicas; seus símbolos no 

contexto científico. 

Os principais aspectos da metodologia adotada na produção do material didático estão 

descritos a seguir. 

 

4.2 PRODUÇÃO DO RECURSO DIDÁTICO: PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

As etapas metodológicas que descrevem a produção do material didático podem ser 

sintetizadas nas seguintes: seleção dos componentes/dispositivos que seriam abordados; escolha 

                                                           
18 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 
Brasília:MEC/SEE, 2001. 



da forma de produção dos símbolos em relevo; produção das figuras em relevo; elaboração dos 

textos sobre a função dos componentes/dispositivos; gravação dos áudios-descrição; constituição 

de uma caixa contendo os componentes/dispositivos explorados nas figuras em relevo e no áudio. 

Dessas etapas metodológicas, apresentaremos mais detalhadamente os aspectos 

relativos à produção das figuras dos símbolos em relevo. 

Inicialmente definimos os componentes/dispositivos que seriam explorados no na 

produção do material didático. No Quadro 1 se encontram os nomes dos 

componentes/dispositivos selecionados. 

 

COMPONENTES/DISPOSITIVOS 

Resistor 

Bobina 

Gerador (Fonte) 

Capacitor 

Indutor 

Motor 

Chave 

Elementos de proteção (fusível e disjuntor) 

Fio 

Amperímetro 

Voltímetro 

                               

                Quadro 1: Componentes/dispositivos selecionados para a representação dos símbolos em relevo. 

 

Em seguida buscamos na Internet imagens dos símbolos representativos dos 

componentes/dispositivos. Essas imagens foram “tratadas”, com o uso do Paint e do Power Point, 

como forma de garantir uma padronização em termos de dimensão das figuras. 

A impressão dos símbolos com os respectivos nomes dos componentes/dispositivo foi 

feita em folhas individuais.  Os símbolos impressos, no padrão de formatação que adotamos 

podem ser observados no Apêndice 8.1.  

A partir do arquivo com as figuras em tamanho padronizado foram impressas, em folhas 

de papel A4 de gramatura (180 g/m2), duas cópias coloridas dos símbolos. Esse conjunto de 



impressão se constitui na etapa preliminar de produção das matrizes para a produção das figuras 

dos símbolos em relevo. 

Um conjunto de símbolos impressos foi separado para a etapa final da produção do 

material, enquanto que o outro serviu para o processo de produção das matrizes – 1ª 

transformação das figuras impressas em figuras em relevo. Para tanto, utilizamos cordonê 

encerado colorido classe 05 e, quando necessário, miçangas, para cobrir os detalhes das figuras 

impressas (símbolos) por meio de colagem, com adesivo instantâneo universal.  

O nome dos componentes/dispositivos foi escrito em Braille em tiras do mesmo papel 

utilizado na impressão das figuras. Esses nomes em Braille foram colados nas folhas impressas 

correspondentes aos símbolos. Por fim, todas as folhas impressas foram paginadas em Braille. A 

Figura 1 ilustra a matriz do componente resistor 

 

 

Figura 1: Matriz do resistor. 

 

Depois da matriz pronta, passamos para etapa final da produção das figuras em relevo. 

Para tanto, contatamos, os responsáveis pela máquina termoformadora da UFF, mais 

especificamente da Escola de Inclusão, porém, a mesma estava com problemas técnicos. Dentre as 

outras possibilidades, buscamos atendimento no Centro de Apoio a Pessoas com Deficiência de 

São Gonçalo (CAPs) que nos atendeu prontamente. 



As figuras em relevo, com o uso da termoformadora, são produzidas individualmente. 

Uma folha de acetato próprio para a utilização na termoformadora é colocado sobre a matriz. A 

máquina é fechada, em aproximadamente dez segundos por meio de processos térmicos, o 

acetato fica com a forma da matriz. 

Uma das matrizes produzidas por meio desse processo está ilustrada na Figura 2.  

 

 

Figura 2: Foto ilustrativa de uma das figuras em relevo produzida na termoformadora. 

 

A inclusão no contexto escolar, com já mencionado em capítulos anteriores desta 

monografia, pressupõe, além do respeito às individualidades e a valorização das diferenças, o 

acesso ao conhecimento com a participação efetiva de todos os alunos. Assim, de modo a tornar 

as figuras em relevo mais significativas para os alunos videntes, sobrepomos cada folha de acetato 

com a figura em relevo na folha impressa do elemento correspondente (Figura 3). 

 



 

Figura 3: Produto final da confecção do símbolo tátil-visual do resistor. 

 

Os símbolos táteis-visuais foram agrupados na ordem da paginação previamente 

determinada, constituindo um catálogo.  

Como forma de oportunizar ao deficiente visual aprofundar de maneira autônoma o 

estudo posterior ao conteúdo tratado em sala de aula, optamos em complementar o catálogo com 

um áudio, no qual são descritas as funções dos componentes/dispositivos correspondentes aos 

símbolos táteis-visuais. 

Para a gravação das funções desses componentes/dispositivos nos circuitos elétricos 

simples, elaboramos previamente um texto, baseado na obra de Kantor et al (2010) que trata, 

além dessas funções, de outras especificidades  dos componentes elétricos. 

O texto e o respectivo áudio se encontram, respectivamente, nos Apêndices 2 e 3. 

Ressaltamos que ordem adotada na gravação seguiu a paginação do catálogo. 

A fim de permitir a todos os alunos (videntes e deficientes visuais) a contextualização do 

conhecimento, no sentido de permitir a correspondência entre os símbolos e o material concreto 

– dispositivos/componentes presentes em circuitos elétricos familiares aos alunos – constituímos 

uma caixa com esse material. Para melhor aproveitamento desse material por todos os alunos, os 

mesmos foram agrupados por tipo de função e identificação por nome (português e Braille). 

 Na Figura 4, por meio de fotos, estão exemplificados componentes/dispositivos que 

compõem a caixa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fotos de componentes/dispositivos que compõem a caixa de material concreto. 

  

 

 

Fios de diversas espessuras                                 Geradores 
 

              
Fusíveis                                                               Disjuntor 

 

        
Resistores                                               Capacitor 

 
 

       
                  Motor                                         Voltímetro/Amperímetro 

 
 



5 RESULTADOS 

 

Essa proposta resultou em um catálogo com figuras em relevo (símbolos) discriminadas 

pelos nomes dos componentes/dispositivos em textos impressos (português e Braille) e 

complementado com um áudio-descrição sobre as funções e estrutura física dos componentes e 

material concreto (resistores de diferentes tipos, fusível, disjuntores, pilhas, baterias etc) 

correspondente aos símbolos em relevo. 

Procuramos com a produção desse material, por um lado, atender às recomendações das 

pesquisas sobre educação na perspectiva da inclusão de deficientes visuais no sentido de 

oportunizar a percepção do conteúdo tratado em sala de aula por diferentes sentidos (visual – tátil 

– auditivo) e, por outro, possibilitar a todos os alunos o desenvolvimento de competências e 

habilidades no campo da comunicação e representação relativas à linguagem científica. 

Cabe ressaltar que o processo de produção do material resultou em uma melhor 

familiaridade da autora dessa monografia na produção das figuras em relevo com o uso da 

termoformadora, particularmente no que se refere à matéria prima para a confecção das 

matrizes. Por exemplo, o uso do cordonê encerado se mostrou mais adequado que o barbante, já 

que esse produto é comercializado em diferentes espessuras e cores. Além de um custo 

baixíssimo, pode ser facilmente adquirido em armarinhos ou em lojas voltadas para a confecção 

de bijuterias. 

Outro aspecto relevante no resultado que obtivemos foi a produção das figuras em relevo 

com a termoformadora, já que as matrizes permitiriam o acesso tátil aos símbolos, porém, com 

durabilidade reduzida devido ao descolamento do material em decorrência do manuseio 

(Apêndice 8.4). Nesse sentido, vale lembrar que a etapa de produção do material que demandaria 

mais tempo do professor refere-se à confecção das matrizes, de modo que as figuras em relevo no 

acetato as resguardariam para uso em outras ocasiões que se fizessem necessárias reproduções. 

A nosso ver, configura-se como outro resultado importante a oportunidade de confirmar 

a importância do trabalho colaborativo entre professores especialistas e professores generalistas. 

O CAPs além de nos atender prontamente, sem maiores exigências e de modo acolhedor, nos 

forneceu sugestões para a confecção de futuras matrizes e facilitou o nosso acesso a deficientes 

visuais que poderiam avaliar o potencial didático do material. Em relação a essa última 

contribuição, ressaltamos que devido a atrasos no nosso cronograma de atividades da monografia, 

desperdiçamos essa valiosa oportunidade que esperamos resgatar em um futuro breve.  



6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Apesar das discussões sobre educação inclusiva e das políticas criadas a favor da pessoa 

com deficiência, a escola não tem se mostrado como um ambiente preparado para atender a esse 

alunado. Com base no levantamento e análise de material bibliográfico, a maior crítica que 

fazemos é direcionada ao professor, já que o seu fazer docente deveria estar direcionado ao 

aprendizado do aluno, de modo que a escolha conveniente da abordagem metodológica dos 

conteúdos e o emprego de recursos didáticos poderiam contribuir ricamente no processo de 

construção do conhecimento por todos os alunos, independente de suas diferenças individuais. 

Tendo como foco da monografia a educação inclusiva, procuramos como base na 

bibliografia construir uma resposta para a nossa pergunta-chave: Que características o fazer 

docente deve contemplar para contribuir na inclusão de alunos cegos ou com baixa visão em aulas 

de Física do Ensino Médio? Essa resposta, além do que foi tratado no Capítulo 2, pode ser 

resumida nos dez pressupostos da educação inclusiva expostos por Sassaki (2001), citados a 

seguir: 

 
 
1. Frente à diversidade do alunado, o objetivo da escolarização é o de capacitar todos os 
alunos para participarem ativamente em suas comunidades como cidadãos desde 
pequenos; 2. Em cada sala de aula inclusiva, há alunos que variam significativamente de 
seus colegas quanto a estilos de interação social, estilos de aprendizagem, ritmos de 
aprendizagem, combinação das inteligências múltiplas e formas de acesso aos ambientes 
de aprendizagem; 3.Os alunos não são problemas; eles são desafios às habilidades dos 
professores em encontrar respostas educativas às necessidades individuais dos alunos; 
4.O fracasso escolar não é um fracasso pessoal dos alunos e sim um fracasso da escola em 
atender às necessidades desses alunos; 5.O ensino de qualidade é primordial e o esforço 
para atender às necessidades dos alunos que apresentam desafios específicos beneficia 
todos os alunos; 6.Na condição de pensadores críticos, os professores não precisam de 
receitas prontas e sim de habilidades para avaliar situações novas, desenvolver estratégias 
e encontrar respostas educativas às necessidades de cada aluno; 7. Os bons professores 
são capazes de definir, projetar, avaliar e refletir sobre soluções para os desafios das 
escolas inclusivas e salas de aula inclusivas; 8. O respeito pelos alunos e pelas suas 
contribuições e potencialidades individuais constitui uma das atitudes básicas do 
professor inclusivo; 9. É o aluno que produz o resultado educacional, ou seja, a 
aprendizagem; 10. Os professores, trabalhando de forma integrada como membros de 
equipe com outros profissionais, atuam no papel de facilitadores da aprendizagem dos 
alunos. Entre esses profissionais estão: pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, 
intérpretes da língua de sinais, instrutores da língua de sinais e assistentes sociais. 
 

 

Em relação ao ensino de Física, buscamos demonstrar que apesar da diversidade de 

sugestões que visam a sua melhoria, é consenso que um ensino pautado na oralidade e escrita do 

professor associado à passividade do aluno não contempla os objetivos e metas previstos para 



serem alcançados no decorrer da Educação Básica. Em outras palavras, não favorece aos alunos 

uma formação que os torne aptos a intervir socialmente em assuntos relativos à Ciência. 

No que tange a um ensino de Física na perspectiva da inclusão de alunos com deficiência 

visual procuramos esclarecer que o respeito às diferenças na sala de aula se traduz no respeito às 

especificidades dos alunos na percepção do conteúdo escolar: todos os alunos têm direito à 

participação e à aprendizagem, logo, os meios (recursos didáticos) devem contemplar as 

especificidades na apreensão dos conteúdos.  

Dentre as competência e habilidades previstas nos documentos oficiais do MEC para o 

ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica, optamos por limitar nosso estudo àquelas 

que se referem ao eixo da comunicação e representação, por entendermos que a linguagem 

científica, particularmente, os símbolos, gráficos, nomenclaturas etc se apresentam, na maioria 

das vezes, como obstáculos a uma boa compreensão dos conteúdos escolares de Física. 

Dentre os conteúdos de Física previstos para serem abordados no Ensino Médio, 

escolhemos a eletrodinâmica, já que a presença de símbolos nesse campo do conhecimento é 

marcante. 

O material proposto e produzido teve como principal finalidade ser um complemento a 

outros recursos didáticos acessíveis aos alunos videntes e não-videntes, como por exemplo 

circuitos elétricos adaptados (Xavier, 2012), com objetivo de auxiliar o diálogo sala de aula entre 

professor e alunos, incluindo os deficientes visuais. O catálogo que produzimos, ao explorar o tátil 

e o visual simultaneamente, se caracteriza como um recurso didático acessível a todos os alunos 

(vidente, não vidente ou baixa visão). Além disso, permite aos deficientes visuais, por meio do 

áudio, uma autonomia nos estudos fora das aulas. 

             O recurso didático produzido pode sofrer adaptações. Isso fica a critério do professor. 

Desse modo, o tamanho das figuras pode ser ajustado e os materiais utilizados na produção das 

matrizes podem variar de espessura.  

É importante ressaltar que o material didático proposto é um recurso de baixo custo, 

cujas matrizes são confeccionadas com produtos facilmente encontrados no comércio. O áudio 

pode ser refeito com a explicação verbal do professor, se assim achar melhor. Acima de outras 

qualidades, é um material que não oferece perigo ao aluno. 

A nosso ver, a produção do material didático, particularmente do catálogo, nos permitiu 

confirmar a necessidade de uma aproximação do professor de conteúdos disciplinares, no caso 

Física, com os profissionais especializados na educação especial. Foi a partir do diálogo com as 



equipes do Escola de Inclusão19 e do CAPs que tivemos a oportunidade de aprender sobre os 

materiais mais adequados na produção das matrizes, bem como, utilizar a termoformadora, 

equipamento que viabiliza um material didático (figuras em relevo) com maior durabilidade. 

Na seleção dos símbolos relativos aos componentes/dispositivos usuais em circuitos 

elétricos simples, não foi nossa pretensão esgotar todas as possibilidades, nem indicar a ordem de 

apresentação aos alunos. Do modo como se encontra o catálogo e o áudio, presumimos que o 

acesso aos símbolos pelos estudantes se dará conforme o planejamento e desenvolvimento do 

conteúdo pelo professor. 

Apesar do uso da termoformadora na produção de figuras em relevo não ser um fato 

novo, consideramos que a exemplificação de sua utilização na produção de recursos didáticos para 

o ensino de Física na perspectiva da inclusão de deficientes visuais pode favorecer o 

enriquecimento da prática docente. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Escola de Inclusão. é um programa de ensino, pesquisa e extensão univeristária apoiado pela PROEX-UFF e pelo 

PROEXT-MEC desde 2009. Seu objetivo geral é: (In)Formar licenciandos, culturalmente diferenciados, para o uso de 
linguagens, códigos e recursos aplicáveis a sujeitos que apresentem dificuldades de comunicação, sinalização, acesso 
a conceitos e conteúdos e para a produção de materiais didáticos ou de divulgação acessíveis em sua área de 
conhecimento, com vistas a capacitação de profissionais de ensino formal (escolas públicas e privadas) e não-formal 
(museus, centros e casa de cultura), professores da rede regular de ensino, organizações governamentais e não-
governamentais, em eventos de extensão universitária, para a redução das desigualdades sociais e o combate a 
extrema pobreza pelo emprenededorismo autogestionário. 
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8 APÊNDICES 

8. 1 SÍMBOLOS IMPRESSOS EM TAMANHO PADRONIZADO 
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8.2 TEXTO DESCRITIVO DOS COMPONENTES/DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 

Circuito elétrico 

Consiste na interligação, com um objetivo bem definido, de um conjunto de componentes 

elétricos por meio dos quais circulam cargas elétricas. Dependendo dos componentes que estão 

interligados, as funções dos circuitos podem variar. Que tal conhecermos um pouco mais os 

componentes ou dispositivos elétricos muito presentes em situações cotidianas? 

Antes de começarmos o detalhamento dos dispositivos elétricos, é importante você 

relembrar que, na linguagem científica, corrente elétrica é resultado do movimento das cargas 

elétricas em certa direção de um condutor. 

Gerador 

           É a fonte que “alimenta” o circuito elétrico. Sua função é fazer com que o campo elétrico no 

circuito não se anule, mantendo o movimento contínuo de cargas. Pilhas e baterias são exemplos 

de geradores. 

Motor 

É um dispositivo cuja função no circuito é transformar energia elétrica em energia mecânica. O 

principal dispositivo de funcionamento de ventiladores, batedeiras e furadeiras é o motor. 

Fio 

São condutores metálicos, geralmente de cobre, usados na interligação entre os dispositivos de 

um circuito elétrico. Os fios se diferenciam por suas áreas de secção reta e pela flexibilidade. 

Resistor elétrico 

Dispositivo que transforma energia elétrica em calor por efeito Joule. É comum falar de resistores 

e de resistência como sinônimos, mas são conceitos diferentes: resistência é uma grandeza física, 

enquanto resistor é um objeto.  

Chave ou interruptor  

Dispositivos que têm a função de interromper ou permitir a passagem da corrente elétrica no 

circuito ou em parte dele. 

Capacitor 

É um dispositivo formado, basicamente, por duas placas metálicas paralelas ligadas a uma fonte 

de energia elétrica. Quando em funcionamento, armazena energia entre as placas na forma de 

campo elétrico. É muito usado para fornecer energia acumulada em uma descarga instantânea, 

por exemplo, flashes de câmeras fotográficas (KANTOR et al, 2010, p.54). 



Bobina 

Uma corrente elétrica em um fio cria ao seu redor um campo magnético. Enrolando, por exemplo, 

um fio metálico envernizado em um prego, os campos magnéticos de cada espira (volta do fio no 

prego) se somam no interior do enrolamento, intensificando o campo magnético resultante. Esse 

enrolamento constitui um indutor, também chamado de bobina. 

Fusível 

Tem como função principal a proteção do circuito, ou parte dele, contra sobrecargas de corrente 

elétrica, evitando possíveis danos ao circuito elétrico. A base de funcionamento desse dispositivo é 

a fusão (derretimento) de um fio metálico em seu interior para determinadas intensidades de 

corrente elétrica que causariam danos aos equipamentos. A fusão do fio abre o circuito, 

interrompendo a passagem de corrente elétrica. A maioria dos eletrodomésticos possui fusíveis 

em seus circuitos internos. 

Disjuntor 

Tal como o fusível, é destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis 

danos causados por sobrecargas de corrente elétrica. A sua função básica é a de detectar picos de 

corrente elétrica que ultrapassem a intensidade (valor) adequada para o circuito, interrompendo-a 

imediatamente antes que os seus possam causar danos à instalação elétrica por ele protegida. Os 

disjuntores possuem especificações sobre as intensidades de corrente, de modo que a passagem 

de correntes próximas aos valores dessas especificações fazem com que os disjuntores desarmem, 

ou seja, suas chaves (interruptores) desligam automaticamente, interrompendo a passagem de 

corrente elétrica em partes ou no circuito elétrico como um todo. A principal vantagem dos 

disjuntores é que, geralmente, por uma ação manual na chave voltam a funcionar, protegendo o 

circuito. 

Amperímetro e Voltímetro 

São aparelhos que medem, respectivamente, a intensidade da corrente elétrica e a diferença de potencial 

elétrico entre dois pontos do circuito.  

No dia a dia o uso desses dois aparelhos é substituído pelo multímetro que, além da medição da 

intensidade da corrente elétrica e da diferença de potencial elétrico, possibilita a medição da resistência 

elétrica.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instala%C3%A7%C3%A3o_el%C3%A9trica


8.3 CD ÁUDIO-DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES/DISPOSITIVOS ELÉTRICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4 EXEMPLO DE SÍMBOLO EM RELEVO DO RESISTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


