
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS DE SOUZA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

Ensino de Física, inclusão e deficientes visuais: aparatos 

experimentais acessíveis para a eletrodinâmica e eletromagnetismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2019 



CARLOS DE SOUZA RIBEIRO 

 

 

 

 

 

Ensino de Física, inclusão e deficientes visuais: aparatos 

experimentais acessíveis para a eletrodinâmica e eletromagnetismo  

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Licenciatura em Física da Universidade 
Federal Fluminense como requisito parcial 
à obtenção do título de Licenciado em 
Física.  

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profª Ms. Lucia da Cruz de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói/RJ 

2019 



R484e Ribeiro, Carlos de Souza 

Ensino de Física, inclusão e deficientes visuais: aparatos 

experimentais acessíveis para a eletrodinâmica e 

eletromagnetismo / Carlos de Souza Ribeiro ; Lucia da Cruz de 

Almeida, orientadora. Niterói, 2019. 

87 f. : il. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)- 

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física, 

Niterói, 2019. 

 
1. Inclusão escolar. 2. Transtorno da visão. 3. 

Eletromagnetismo. 4. Recurso didático. 5. Produção 

intelectual. I. Almeida, Lucia da Cruz de, orientadora. II. 

Universidade Federal Fluminense. Instituto de Física. III. 

Título. 

CDD - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BIF Gerada 

com informações fornecidas pelo autor 

Bibliotecário responsável: Mario Henrique de Oliveira Castro - CRB7/6155 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às Universidades públicas e gratuitas. 

 

 

 



AGRADECIMENTO 

Ao concluir este trabalho, refleti sobre o tempo. Uma grandeza física da qual 

ouvimos falar quase que diariamente durante a graduação, mas que poucos pensam 

o que fazem com o tempo que possuem. Penso que este espaço deva ser reservado 

às pessoas que de alguma forma dedicaram seu tempo, mesmo que 

inconscientemente, para a elaboração do presente trabalho e para minha formação 

docente. 

Aos meus pais, Alexandre Ribeiro e Rosana Faria pelo tempo dedicado à 

criação de três meninos, hoje homens, e por abdicarem de muito em troca de um 

futuro próspero para seus garotos. 

Ao meu irmão mais velho, Daniel Ribeiro, que teve durante muito tempo a 

responsabilidade de proteger os caçulas e assumir o papel de exemplo e ao meu 

irmão gêmeo, Felipe Ribeiro, pelo tempo, aprendizado, brigas e risos durante toda 

nossa vida. Nunca um sem o outro. 

À minha namorada e meu orgulho, Joyce Araújo, que compreende o 

verdadeiro significado de distância e tempo, e que durante anos procurou diminuir a 

distância pelo máximo de tempo possível.  

Aos amigos que fiz durante a graduação e que compartilharam aulas, 

estudos, decepções e alegrias. Em especial ao amigo Natan Oliveira por momentos 

de estudo e embates sem orgulho ou ego em busca de conhecimento e a Thiago 

Dantas por partilhar diversas disciplinas, horas de estágios e seminários com a 

certeza de bons resultados. 

Ao professor Nelson Barrelo Junior pelo tempo empregado dentro e fora de 

sala de aula visando à formação de docentes capacitados por meio de uma 

educação libertadora, um ensino dialógico e, imprevistamente, ensinando que o 

desejo de sucesso e conquistas não parte somente dos professores para os alunos.  

Ao Projeto de Extensão Educação Inclusiva e a Formação do Professor de 

Física e aos seus integrantes que me oportunizaram ratificar a importância do 

docente para a educação em cada atividade desenvolvida. 

À Julia Moraes, ao Pedro Gouvêa e à Viviane Medeiros pelos debates de 

textos, cafés da manhã em tempos de desespero, por nunca desistirem uns dos 

outros e em tempos de chorar, chorarmos de rir.  

Por fim, à minha orientadora, professora e coordenadora do projeto de 

extensão, Lucia da Cruz de Almeida, por todo o esforço dedicado à minha evolução 

acadêmica. Este trabalho não seria o mesmo, sem as suas correções, puxões de 

orelha e todo o seu tempo cedido para o aperfeiçoamento do trabalho e do autor. 

Obrigado pelo tempo cedido, compartilhado e dedicado a mim. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Everyone's got their chains to break” 

 

                    (Best of You - Foo Fighters) 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O ingresso de alunos com necessidades educacionais especiais em escolas da rede 
regular é uma realidade relativamente nova no contexto brasileiro, sendo 
necessários, então, novos olhares para a formação docente e para as metodologias 
e recursos didáticos utilizados. Nesse sentido, o presente trabalho questiona a 
viabilidade de adaptação e/ou criação de aparatos experimentais relacionados ao 
estudo da eletrodinâmica e do eletromagnetismo voltados para a inclusão de alunos 
deficientes visuais, visto o impacto positivo que as atividades experimentais em sala 
de aula podem proporcionar à aprendizagem dos discentes, videntes ou não. 
Partindo de uma retrospectiva histórica sobre as oportunidades educacionais aos 
deficientes, foram detalhados os períodos que antecederam ao de inclusão, ou seja, 
foram descritos os principais aspectos da exclusão, da segregação e da integração 
para melhor compreensão do significado de educação inclusiva, destacando as 
barreiras e os paradigmas para a consolidação de uma escola que acolha, respeite e 
valorize as individualidades de seus alunos e alunas. Por conseguinte, foi ressaltado 
o papel do professor no efetivo processo de inclusão dos deficientes visuais na 
escola e, mais especificamente, nas aulas de Física do Ensino Médio. Em termos de 
resultados, este estudo demonstrou a viabilidade de adaptação e ou de produção de 
recursos experimentais acessíveis aos deficientes visuais para uso nos processos 
de ensino e de aprendizagem relativos a temas de eletrodinâmica e 
eletromagnetismo. São apresentados doze aparatos experimentais e um recurso 
concreto que visam à percepção do fenômeno e/ou conceito físico por sensações 
sonoras e/ou táteis-visuais, cuja seleção e proposição sequencial procurou atender à 
organização e conteúdos previstos em livros didáticos de Física, do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) vigente. Por fim, vale esclarecer que nos limites 
deste estudo, não foi possível a validação dos aparatos experimentais por aqueles 
que poderão ser beneficiados pelo seu uso no ensino de Física – alunos cegos ou 
com baixa visão –, apontando para que essa incompletude se transforme em novo 
objeto de pesquisa. 
 
   
Palavras-chave: Inclusão. Deficiência visual. Ensino Médio. Eletrodinâmica e 

Eletromagnetismo. Aparatos experimentais. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The entrance of students with special educational needs in regular schools is a 

relatively new reality in the Brazilian context, so new perspectives are needed for 

teacher training and to the methodologies and teaching resources used in regular 

classes. In this sense, this undergraduate thesis questions the feasibility of 

adaptation and / or creation of experiments related to the study of electrodynamics 

and electromagnetism aimed at the inclusion of visually impaired students, 

considering the positive impact that experimental activities in the classroom can 

provide to the students, seers or not. Starting from a historical retrospective on 

educational opportunities for the disabled, the periods preceding inclusion were 

detailed. In other words, the main aspects of exclusion, segregation and integration 

were described to better understand the meaning of inclusive education, highlighting 

the barriers and the paradigms for the consolidation of a school that welcomes 

respects and appreciates the individualities of its students. Therefore, the role of the 

teacher in the effective process of inclusion of the visually impaired in school and, 

more specifically, in high school physics classes was emphasized. In terms of results, 

this study demonstrated the viability of adapting and / or producing experimental 

resources accessible to the visually impaired for use in teaching and learning 

processes related to electrodynamics and electromagnetism. Twelve experiments 

and a concrete resource that aim at the perception of the phenomenon and / or 

physical concept by sound and / or tactile-visual sensations are presented, whose 

selection and sequential proposition sought to attend the organization and contents 

provided in Physics textbooks of the Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

[Textbook National Program]. Lastly, it is important to point that within the limits of 

this study, it was not possible to validate the experiments by those who may benefit 

from its use in physics teaching - blind or low vision students – pointing to an onset of 

a new subject of research. 

 

 

Keywords: Inclusion. Visual impairment. High school. Electrodynamics and 

Electromagnetism. Experiments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, após os períodos de exclusão, segregação e integração, o acesso 

à escola regular pelos sujeitos com necessidades educacionais ganhou novos 

contornos com a divulgação do documento Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008). 

Como mais bem detalhado posteriormente, em contraposição às políticas 

educacionais anteriores, a educação especial deixou de ser substitutiva à educação 

regular, de modo que a escola passou a ter como objetivo: 

 
 
[...] o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de 
ensino para promover respostas às necessidades educacionais (MEC, 
2008, s/p). 
 
 

Em relação ao ensino de Física, a garantia da participação e da 

aprendizagem do conhecimento científico demanda mudanças nas atitudes dos 

professores. 

Ao tomarmos conhecimento, na disciplina Produção de Material Didático e 

Estratégia para o Ensino de Física I, das políticas educacionais brasileiras a respeito 

da inclusão e sobre os obstáculos e possibilidades para implementá-las no ensino de 

Física da Educação Básica, optamos por aprofundar nosso conhecimento sobre 

essa temática, ingressando como voluntários na equipe de execução do Projeto de 

Extensão Educação Inclusiva e a Formação do Professor de Física, do Instituto de 

Física (IF) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A participação na referida equipe nos levou a perceber que tínhamos muito a 

contribuir na produção de recursos didáticos, mais especificamente na de aparatos 

experimentais voltados para a abordagem dos objetos de aprendizagem relativos a 

fenômenos elétricos e magnéticos. Essa percepção decorreu, por um lado, pela 

constatação de que a equipe do projeto de extensão pouco havia produzido de 

recursos experimentais relativos ao eletromagnetismo e voltados para a inclusão dos 

deficientes visuais e, por outro, pela nossa formação em eletrotécnica em estudos 

anteriores ao nosso ingresso na Universidade. 
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São diversas as sugestões de recursos experimentais para o ensino dos 

fenômenos eletromagnéticos. Todavia, majoritariamente, a percepção dos 

fenômenos com esses recursos depende da visão. Seria, então, viável torná-los 

acessíveis aos deficientes visuais? 

As possíveis respostas a esse questionamento estão condicionadas ao 

nosso conhecimento sobre as principais recomendações para um ensino de Física 

que favoreça a inclusão de deficientes visuais em aulas de Física das classes 

comuns do ensino regular. Assim, para a construção das respostas, realizamos 

previamente um estudo a fim de conceituar educação inclusiva e descrever os 

pressupostos balizadores para sua implementação na escola, cujos principais 

aspectos são descritos no Capítulo 2. 

As respostas ao questionamento visam contribuir para a consolidação da 

educação inclusiva em aulas de Física do Ensino Médio, respeitando e valorizando 

as diferenças individuais dos alunos com deficiência, por meio da apresentação de 

sugestões de recursos didáticos. Mais especificamente, este estudo tem como 

objetivo apresentar uma sequência de aparatos experimentais para o estudo de 

fenômenos eletromagnéticos por meio da exploração de diferentes sentidos, dentre 

os quais visão, audição e tato, tornando o conteúdo, antes abstrato, mais dinâmico e 

interativo para os alunos videntes e de possível acesso para os deficientes visuais. 

Vale ressaltar que não faz parte dos nossos propósitos a apresentação de 

propostas metodológicas para a exploração dos aparatos experimentais nos 

processos de ensino e de aprendizagem, todavia, consideramos importante um 

resgate das tendências atuais, cuja apresentação se encontra no Capítulo 3, na 

perspectiva de apontar as principais recomendações para a exploração das 

atividades experimentais no ensino de Física no nível Médio da Educação Básica. 

No Capítulo 4 são abordados os procedimentos metodológicos adotados 

para o alcance do objetivo proposto nesta monografia. 

Em resposta à questão balizadora do nosso estudo, no Capítulo 5 são 

apresentados doze aparatos experimentais e um recurso concreto não experimental 

que, em contraposição à percepção dos fenômenos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos limitada à visão, priorizam outros sentidos de modo a atender 

todos os alunos, videntes e não videntes. 

Por fim, no Capítulo 6 tecemos alguns comentários relativos à questão 

balizadora do estudo e ao alcance do objetivo proposto, bem com outros que 



12 
 

apontam para o desdobramento deste estudo em prol de um ensino de Física 

inclusivo.    
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2 DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO 

 

2.1 UMA BREVE RETROSPECTIVA 

 

A educação de pessoas com necessidades especiais no decorrer tempo 

passou por diversas fases, sendo elas: a exclusão, a segregação, a integração e, 

por fim, a inclusão, fase que nos encontramos atualmente. Cada uma dessas fases, 

de certa forma, caracteriza a maneira com que a sociedade se porta em relação aos 

sujeitos que são colocados como diferentes em relação àqueles considerados 

“normais”. 

 O tratamento entre as pessoas tidas como “normais” e aquelas com 

necessidades especiais variava de acordo com cada época. Nesse sentido, durante 

a Idade Média, período ideologicamente dominado pela religião e seus paradigmas, 

os deficientes eram executados por serem associadas ao mal. Esse período também 

foi marcado pelas primeiras ações voltadas para as pessoas deficientes com a 

criação de hospícios e albergues, visando, por um lado, torná-los reclusos e, por 

outro, proteger a sociedade de suas supostas ameaças. Nas palavras de Silva 

(2009), esse processo de reclusão ocorreu “[...] em condições de profunda 

degradação, abandono e miséria, foi vista, por conseguinte, como necessária à 

segurança da sociedade” (p. 136). 

Durante os séculos XVII e XVIII, período de pobreza e miséria na Europa, 

crianças fisicamente deficientes eram usadas como chamariz na obtenção de algum 

tipo de caridade. Já os deficientes mentais eram desprezados pela sociedade e, os 

poucos que sobreviviam, eram alocados em instituições do Estado. A exclusão dos 

deficientes perdurou por todo o século XIX e início do século XX, embora com a 

ampliação do número de instituições voltadas ao acolhimento de pessoas deficientes 

(SILVA, 2009). 

A fase de exclusão teve em seu fim a preocupação de educar os deficientes, 

entretanto, o processo de aprendizagem, diferentemente do que ocorria com 

pessoas consideradas “normais” na época, era possível apenas em Instituições 

específicas associadas aos tipos de deficiências. Nessa fase, denominada 

segregação, iniciava-se a preocupação com a educação dos deficientes, porém, em 

instituições exclusivas, ou seja, havia a segregação não apenas pela deficiência, 
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mas também, entre os deficientes, por exemplo, aqueles com deficiência visual 

separados dos deficientes auditivos ou mentais, em escolas exclusivas. Todavia, 

torna-se relevante destacar que a fase de segregação marcou o início da 

preocupação e ação visando o ensino desse público (PEREIRA; SANTANA; 

SANTANA, 2012). 

No Brasil, por exemplo, durante esta fase foram criadas, em meados do 

Século XIX, escolas exclusivas, tais como o Imperial Instituto de Meninos Cegos, 

atual Instituto Benjamin Constant e o Imperial Instituto de Surdos e Mudos, 

denominado, posteriormente, por Instituto Nacional de Educação de Surdos. A 

criação dessas instituições, além de promover a educação de pessoas com 

necessidades especiais, impulsionou diversos congressos voltados para o 

desenvolvimento da educação especial (IBID).  

Apesar dessas primeiras iniciativas, a educação segregativa não 

possibilitava ao aluno deficiente o convívio e a interação com as pessoas sem 

necessidades específicas ou com necessidades distintas a sua. Portanto, após o 

período de formação escolar, o indivíduo continuava à mercê da sociedade sem 

preparo para acolhê-los no prosseguimento dos estudos, no mercado de trabalho e 

em situações cotidianas.  

A fase seguinte, denominada integração, se voltou para um ensino no qual 

era facultado aos alunos deficientes compartilharem a mesma instituição que os 

demais alunos. Para isso, foram criadas nas escolas da rede regular de ensino 

classes especiais. Entretanto, apenas os alunos ditos “excepcionais1” capazes de se 

adaptar e acompanhar o aprendizado com os demais alunos permaneciam na classe 

comum, enquanto os demais eram destinados para as classes especiais, com o 

objetivo de não atrapalhar o desenvolvimento dos demais. 

O intuito da integração era o de possibilitar aos alunos com necessidades de 

ensino especiais um convívio com os alunos considerados “normais”, porém, como 

analisa Blanco2 (2002 apud PEREIRA, SANTANA, SANTANA, 2012), “[...] quando se 

começa uma experiência de integração, é reproduzido, no interior da escola, o 

mesmo enfoque da escola especial”.  

                                                 
1 Terminologia adotada na época. 
2 BLANCO, Maria Rosa. Implicações educativas do aprendizado na diversidade. Gestão em Rede 38, 
Edição Temática – Como realizar o ensino inclusivo, 2002. 
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Na fase da integração, a inserção escolar e também social demandava muito 

esforço para a superação dos obstáculos por parte dos indivíduos com necessidades 

especiais, enquanto que muito pouco era exigido da sociedade e da comunidade 

escolar no acolhimento e contribuição ao desenvolvimento dos deficientes. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1961 é considerada um 

marco da política educacional pautada nos pressupostos da integração, em 

decorrência de estabelecer em seu Art. 88 que: “A educação de excepcionais, deve, 

no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los 

na comunidade” (BRASIL, 1961). Entretanto, como destaca diversos estudos, a 

integração não era uma perspectiva que garantia o acesso ao sistema regular de 

ensino ou as classes comuns de suas escolas a todos os alunos. De acordo com 

Borges, Pereira e Aquino (2012, p. 2), a integração não era garantida para todos os 

alunos com necessidades especiais; na realidade era apenas para aqueles que 

conseguiam se adaptar às classes regulares. Os demais continuavam segregados 

em salas especiais ou em escolas exclusivas. Nesse sentido, o modelo de 

integração, apesar de permitir a entrada dos alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE) na escola regular, mantinha-os majoritariamente segregados em 

salas especiais, já que o acesso e a permanência nas classes comuns estavam 

condicionados à adaptação dos alunos. 

  No que diz respeito aos direitos do cidadão deficiente na sociedade, houve 

o surgimento de movimentos sociais e criação de políticas públicas, valorizando a 

individualidade e originando a fase conhecida como inclusão. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é considerada 

um dos marcos para a educação dos indivíduos com NEE na perspectiva da 

inclusão. A justificativa para tal deve-se ao fato de que, ainda que de forma genérica, 

o texto da Constituição introduz, não só a preocupação com o todos os cidadãos, 

mas também explicita o direito à educação de qualidade a todos. De acordo com o 

inciso IV de seu Art. 3, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é: “[...] 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 

Diversos outros documentos e movimentos de âmbitos internacional e 

nacional contribuíram para o estágio atual da educação dos indivíduos com NEE – 

inclusão. De maneira sintética, sem a pretensão de esgotar toda a evolução da 
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educação especial na perspectiva da inclusão, essas contribuições e retrocessos 

são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Marcos históricos da educação especial na perspectiva da inclusão. 

 

Ano Evento/Documento Contribuição 

1989 Lei N. 7.853 de 
24/10/1989 

A oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 
estabelecimento público de ensino; O acesso de alunos com deficiência 
aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material 
escolar, merenda escolar e bolsas de estudo.  

1990 Lei N. 8.069 de 
13/07/1990 (ECA) 

Atendimento educacional especializado aos deficientes, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

1994 Política Nacional de 
Educação Especial3 

É considerado um atraso, pois propõe a chamada “integração 
instrucional”, um processo que permite que ingressem em classes 
regulares de ensino apenas os deficientes com condições de 
acompanhamento e desenvolvimento das atividades curriculares 
programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos 
ditos normais.  

1994 Declaração de 
Salamanca 

O dever da escola em acomodar todas as crianças, independente de 
suas dificuldades. Valorizando suas particularidades e assegurando uma 
educação de qualidade. 

1996 Lei N. 9.394 de 
20/12/1996 

LDB que estabelece o atendimento educacional especializado gratuito 
aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 
regular de ensino.  

1999 Decreto N. 3.298 de 
20/12/1999 

 A Educação Especial deixar de ser substitutiva ao ensino regular, 
passando a ser complementar e transversal a todos os níveis e 
modalidades de ensino. 

2001 Resolução CNE/CEB 
N. 2 

(Diretrizes Nacionais 
para a Educação 

Especial na 
Educação Básica) 

 O documento, por um lado coloca que os sistemas de ensino 
devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se 
para o atendimento aos educandos com NEE, assegurando as 
condições necessárias para uma educação de qualidade para todos, 
por outro, apresenta como possibilidade a substituição do ens ino 
regular pelo atendimento especializado.  

2007 Decreto N. 6.094 de 
24/04/2007 

Garantir o acesso e a permanência de alunos com NEE na rede regular 
de ensino, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas.  

2008 Política Nacional de 
Educação Especial 
na Perspectiva da 

Educação Inclusiva 

Apresenta o histórico do processo de inclusão escolar no Brasil 
como embasamento para políticas públicas promotoras de uma 
Educação de qualidade para todos os alunos. 

2008 Decreto N. 6.571 de 
17/09/2008 

Atribui a União o papel de prestar apoio técnico e financeiro aos 
sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
ampliando o atendimento educacional especializado (AEE). 

2009 Resolução N. 4 
CNE/CEB de 
04/10/2009 

Orienta o AEE, ocorrendo prioritariamente na sala de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, 
no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 
comuns. 

2011 Decreto N. 7.611 de 
17/11/11 

Revoga o Decreto N. 6.571 e garante um sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e o aprendizado durante toda a vida, além de proibir 
a exclusão sob a alegação de deficiência. 

2014 Lei N. 13.005 de 25 
de junho de 2014 

(Plano Nacional de 
Educação) 

Apresenta como meta: universalizar, para a população de 4 a 17 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Fonte: Diversas. 

                                                 
3 Análise a partir de MEC (2007). 
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Antes de melhor detalharmos o significado de inclusão no contexto 

educacional, vale esclarecer, como bem coloca Kassar (2011), que, tanto no Brasil 

quanto em outros países da Europa e América, 

 
 
[...] o atendimento educacional direcionado às pessoas com deficiências foi 
construído separadamente da educação oferecida à população que não 
apresentava diferenças ou características explícitas que a caracterizasse 
como ‘anormal’. Dessa forma, a educação especial constituiu-se como um 
campo de atuação específico, muitas vezes sem interlocução com a 
educação comum. Esta separação materializou-se na existência de um 
sistema paralelo de ensino, de modo que o atendimento de alunos com 
deficiência ocorreu de modo incisivo em locais separados dos outros alunos 
(p. 62). 

 
    

Nesse sentido, mesmo com avanços nas políticas educacionais, ainda há 

muito a ser realizado para que haja, de fato, a garantia das condições de acesso, 

permanência e aprendizagem para crianças, jovens e adultos com NEE nas escolas 

do sistema regular de ensino, conforme estabelece o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (BRASIL, 2015). 

A nosso ver, a concretização de escolas inclusivas está condicionada a uma 

melhor compreensão do significado de inclusão, seus pressupostos, possibilidades e 

obstáculos na escola. 

 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRESSUPOSTOS, POSSIBILIDADES E 

OBSTÁCULOS 

 

A educação inclusiva diferencia-se pela valorização das individualidades, 

visando incluir todos os alunos nas atividades escolares, independentemente de 

suas especificidades no processo de aprendizagem, em busca da melhor qualidade 

de ensino para todos. Entretanto, para que os alunos com NEE sejam incluídos nas 

classes comuns da rede regular de ensino, são necessárias determinadas mudanças 

para possibilitar a acessibilidade. 

Sobre acessibilidade, Sassaki (2009) a distingue em seis dimensões.  

 
 
[...] arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras na 
comunicação entre pessoas), metodológica (sem barreiras nos métodos e 
técnicas de lazer, trabalho, educação etc.), instrumental (sem barreiras 
instrumentos, ferramentas, utensílios etc.), programática (sem barreiras 
embutidas em políticas públicas, legislações, normas etc.) e atitudinal (sem 
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preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos 
da sociedade para pessoas que têm deficiência) (p.1). 

 
 

Logo, essas mudanças não se restringem a modificações estruturais no 

espaço físico da escola, já que isso apenas garantiria o acesso e a mobilidade. Tão 

essenciais quanto às mudanças estruturais se encontram aquelas relativas às 

interações sociais, via comunicação entre os sujeitos e entre sujeitos e recursos. 

Nesse sentido, faz-se necessária a predisposição para o acolhimento daqueles com 

NEE por meio de mudanças nas práticas educativas. 

Para Glat e Blanco (2007), a inclusão no contexto escolar deve ser 

compreendida como a necessidade de uma “nova cultura escolar” (p.16-17), ou seja, 

uma escola concebida como aquela que almeja a elaboração de respostas 

educativas que alcancem todos os alunos, compreendidas como: “[...] a 

preocupação da escola em responder às necessidades apresentadas por seus 

alunos, em conjunto, e a cada um deles em particular, assumindo efetivamente o 

compromisso com o sucesso na aprendizagem da totalidade do corpo discente” (p. 

17). 

Cabe esclarecer que o ensino inclusivo não se restringe à inclusão de alunos 

deficientes em classes comuns das escolas regulares. Trata-se, também, do 

combate à exclusão, como explica Ainscow (2009): 

 
 

[...] a inclusão abrange todas as crianças e jovens nas escolas; está focada 
na presença, na participação e na realização; inclusão e exclusão estão 
vinculadas, de maneira que a inclusão envolve o combate ativo à exclusão; 
a inclusão é vista como um processo sem fim. Assim, uma escola inclusiva 
é aquela que está evoluindo, e não aquela que já atingiu um estado perfeito 
(p. 20). 
 
 

Destarte, a transformação de um ambiente de ensino em um ambiente 

inclusivo é um trabalho de constante evolução. Uma escola parcialmente acessível 

pode contribuir para a segregação ou exclusão de um aluno. Sobre essa questão, 

Mantoan (2002) elucida que o uso do serviço dos professores de apoio pode 

prejudicar a mudança pedagógica do docente na perspectiva de práticas inclusivas. 

Segundo a autora, 

 
 

[...] essa alternativa constitui mais uma barreira à inclusão, pois é uma 
solução que exclui, que segrega e desqualifica o professor responsável pela 
turma e o que o acomoda, não provocando mudanças na sua maneira de 
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atuar, uma vez que as necessidades educativas do aluno com deficiência 
estão sendo supridas pelo educador especializado (s/p). 
 
 

Sendo assim, além de disponibilizar todos os recursos necessários para a 

acessibilidade, cada escola deve desenvolver um Projeto Político Pedagógico (PPP) 

voltado para um ensino inclusivo. 

Com isso, é indispensável que o enfoque inclusivo esteja presente na 

elaboração do PPP. Santos (2010) acentua algumas decisões relativas à inclusão 

que os coletivos das escolas devem incorporar aos seus PPP: 

 
 

[...] fazer da aprendizagem o eixo das escolas, garantindo o tempo 
necessário para que todos possam aprender; reprovar a repetência; abrir 
espaço para que a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade e o 
espírito crítico sejam praticados por seus professores, gestores, funcionários 
e alunos, pois essas são habilidades mínimas para o exercício da 
verdadeira cidadania; valorizar e formar continuamente o professor, para 
que ele possa atualizar-se e ministrar um ensino de qualidade (p.13-14). 
 
 

Seguindo o pensamento de Santos (2010), a formação continuada do 

docente é indispensável para uma sala de aula inclusiva. O docente é responsável 

pela escolha da metodologia de ensino que será utilizada em suas aulas, com isto, é 

necessário que o professor em atuação tenha noção das dificuldades apresentadas 

por cada aluno e as possíveis estratégias e recursos que poderão romper com as 

barreiras à acessibilidade nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Do mesmo modo que a escola precisa evoluir, cabe ao professor refletir 

sobre sua prática, visando tornar-se um professor inclusivista. Em outras palavras, o 

professor deve se sentir desafiado e motivado pela  busca de maneiras inovadoras 

de ensino. As dificuldades apresentadas por um aluno devem servir como feedback 

da metodologia, estratégias e recursos utilizados. Acerca disso, Mantoan (2003) 

esclarece que:  

 
 
Se um aluno não vai bem, seja ele uma pessoa com ou sem deficiência, o 
problema precisa ser analisado com relação ao ensino que está sendo 
ministrado para todos os demais da turma. Ele é um indicador importante da 
qualidade do trabalho pedagógico, porque o fato de a maioria dos alunos 
estar se saindo bem não significa que o ensino ministrado atenda às 
necessidades e possibilidades de todos (p. 46).   

 
 

Sabendo disto, o professor deve ter o discernimento de que práticas 

tradicionais de ensino não atendem às necessidades de aprendizagem da maioria 
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dos alunos e, a partir dessa constatação, compreender que a presença de alunos 

com dificuldade de aprendizagem ou necessidades especiais de ensino não é um 

problema, é uma oportunidade para o aperfeiçoamento, desenvolvimento de sua 

criatividade e atuação coletiva em prol de um ensino acessível e de qualidade para 

todos os alunos. Afinal, como bem colocam Oliveira e Leite (2007), 

 
 
A escola deve ser capaz de atender a todos, indistintamente, incorporando 
as diferenças no contexto da escola, o que exige a transformação de seu 
cotidiano e, certamente, o surgimento de novas formas de organização 
escolar, audaciosas e comprometidas com uma nova forma de pensar e 
fazer educação (p. 512). 
 
  

2.3 A AÇÃO DOCENTE E O PROCESSO DE INCLUSÃO DOS DEFICIENTES 

VISUAIS 

 

Antes de abordar a ação docente e o processo de inclusão dos deficientes 

visuais nas classes regulares de ensino é necessário explicitar, previamente, as 

especificidades dos deficientes visuais. 

O art. 4º, inciso 3, do Decreto Nº 3.298 de 1999, com redação dada pelo 

Decreto Nº 5296 de 2004, denomina deficiente visual a pessoa detentora da:  

 
 

[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica; os casos nos quais a somatória da medida no campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores (BRASIL, 2004).  

 
 

 Sá, Campos e Silva (2007) definem a cegueira como a incapacidade 

irreparável ‘’[...] de perceber cor, tamanho, distância, forma, posição ou movimento 

em um campo mais ou menos abrangente’’ (p. 15). As autoras em questão definem, 

por seguinte, a baixa visão como a “[...] redução do rol de informações que o 

indivíduo recebe do ambiente, restringindo a grande quantidade de dados que este 

oferece e que são importantes para a construção do conhecimento sobre o mundo 

exterior” (p. 17).  

Então é necessário compreender a extensão das pessoas que estão 

contidas neste grupo e quais são as suas particularidades para, posteriormente, 

tratarmos do atendimento ao discente deficiente visual, visto que o atendimento 
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destinado a um aluno cego não necessariamente será o mesmo proposto para um 

aluno com baixa visão. 

Para discernir o melhor meio de atendimento educacional para o aluno, a 

escola deve fazer um trabalho de observação contínua, identificando suas 

capacidades e particularidades. Farias e Ferreira (2018) reafirmam essa 

recomendação quando esclarecem que: 

 
 
Inúmeras patologias causam a deficiência visual e cada uma delas irá se 
manifestar de maneira diferente e isso muda o modo de atuação no 
atendimento técnico e pedagógico ao aluno, observando como esta 
patologia interfere nos procedimentos, metodologias desenvolvidas e ações 
realizadas para melhor atender às características específicas da deficiência. 
A Escola precisa conhecer as especificidades do aluno, devendo assegurar 
um atendimento de qualidade e buscando oferecer métodos adequados, 
serviços e ferramentas direcionadas as reais necessidades apresentadas 
pelo educando, criando assim um ambiente acolhedor e dinâmico que 
favoreça o processo de inclusão (s/p).  
 
 

Nesse sentido, apesar das práticas educativas e, consequentemente, os 

recursos didáticos para o ensino com alunos deficientes visuais não seguirem um 

modelo único, há orientações gerais sobre recursos e hábitos a serem seguidos para 

o atendimento educacional dos cegos, conforme listagem sugerida por Farias e 

Ferreira (2018): 

      
 

Usar leitores e tela, sintetizadores de voz, DOSVOX, Virtual Vision, etc. 
Posicionar os alunos sempre à frente; Ao entrar na sala sempre 
identificar-se, ao sair despedir-se para que o aluno perceba o ambiente; 
Adotar o uso de papel carbono por aluno vidente a fim de gerar cópia 
em tinta de tudo que é ditado ou escrito no quadro; Manter 
relacionamento constante entre o professor de sala de aula com o 
professor da sala de recursos, antecipando os materiais e conteúdos a 
serem adaptados, tais como: mapas, gráficos, figuras, e qualquer outro 
que o aluno não consiga abstrair; Manter sempre a mesma organização 
espacial e relatar ao aluno caso haja modificações, para que o mesmo 
faça o mapa mental; Usar recursos de acessibilidade: livro e textos em 
Braille, audiolivros, MECDAISY que permitem ao aluno acesso ao 
currículo escolar (s/p). 

 
 

Do mesmo modo, apesar das especificidades, o acesso à leitura, à escrita e 

demais processos educacionais pelos alunos com baixa visão é facilitado com o uso 

de alguns recursos, dentre os quais, “[...] apoio para leitura, caderno de pauta 

ampliada, lápis 6B/5B/4B, pincel de ponta porosa, livros com escrita ampliada, lupas, 

telelupas e outros” (IBID). Além disso, em materiais impressos devem ser usadas 
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fontes do tipo Arial, Verdana ou Tahoma, negrito e tamanho 24, na cor preta sobre 

papel fosco preferencialmente branco (IBID). As ilustrações, desde que sejam bem 

empregadas, são facilitadoras para a compreensão do que está sendo veiculado na 

comunicação (oral e/ou escrita). Para tanto, devem conter “[...] figuras simples, com 

poucos detalhes; contornos espessos e bem definidos, contrastantes com o fundo, 

cores vivas” (IBID). 

Ao se tratar de um aluno com glaucoma, o professor deve se preocupar com 

a luminosidade do ambiente devido à fotofobia. Sendo assim, a orientação é que o 

professor auxilie o aluno com glaucoma a se posicionar na sala em uma região onde 

não haja incidência direta de luz em seus olhos, bem como facultar-lhe o uso de 

boné ou viseira como proteção (IBID). 

Há outras maneiras simples de facilitar o aprendizado e transformar a sala 

de aula da escola regular em um espaço de aprendizado para os alunos com baixa 

visão, dentre as quais, Sá, Campos e Silva (2007) citam: 

 
 

Sentar o aluno a uma distância de aproximadamente um metro do 
quadro negro, na parte central da sala. [...] Estimular o uso constante 
dos óculos, caso seja esta a indicação médica. Colocar a carteira em 
local onde não haja reflexo de iluminação no quadro negro. Posicionar a 
carteira de maneira que o aluno não escreva na própria sombra. Em 
certos casos, conceder maior tempo para o termino das atividades 
propostas [...] Explicar, com palavras, as tarefas a serem realizadas 
(p.20). 

 
 

É perceptível, então, que para tornar a sala de aula e o aprendizado 

acessível aos deficientes visuais, todo o corpo docente deve trabalhar em conjunto, 

com permanente diálogo entre os professores das classes comuns e os da 

educação especial. Tão importante quanto esse diálogo é a interação entre a escola 

e as famílias na troca de informações sobre as especificidades e desenvolvimento 

de seus alunos.  A ausência de recursos específicos para os deficientes visuais nos 

processos de ensino e de aprendizagem é um obstáculo à consolidação de escolas 

inclusivas, já que esses recursos colocam a escola como acessível, todavia, nem 

toda escola que detém acessibilidade é inclusiva. 

A atuação colaborativa entre o professor da classe regular de ensino e o 

professor ou equipe de profissionais da sala de recursos multifuncionais é 

indispensável para a realização de um ensino inclusivo. Entretanto, é sabido que 

diversas escolas não possuem uma sala de recursos e/ou docentes especializados 
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na educação de deficientes visuais. Nesses casos, o aluno com NEE deve ter 

garantido, no contra turno de sua matrícula, o atendimento especializado em outra 

instituição ou polo. Sendo assim, é importante que o corpo docente busque 

estabelecer uma relação de trabalho colaborativo com a equipe do polo de ensino 

especializado em que seu aluno esteja matriculado, a fim de trocar informações para 

que nos dois ambientes de aprendizagem seja favorecido ao deficiente visual o 

emprego de metodologias, estratégias e recursos didáticos acessíveis. 

Barbosa-Lima, Catarino e Tato (2016) alertam que, na perspectiva da 

inclusão dos deficientes visuais, o professor “[...] deve procurar adequação da 

linguagem verbal de modo a substituir as informações visuais na medida do 

possível” (p. 4). Além disso, nas práticas educativas em sala de aula, “[...] o 

professor deve estimular a interatividade entre seus alunos videntes e não videntes e 

essa interatividade se dá através do ato comunicativo, principalmente em atividades 

realizadas em grupos mistos” (IBID, p. 5). Nesse sentido, em relação à Física na 

Educação Básica, a utilização de experimentos é propícia a essa interatividade. A 

experimentação desperta o interesse e questionamentos dos alunos sobre os 

fenômenos físicos, todavia, a acessibilidade (manuseio e percepção do 

conhecimento) aos deficientes visuais deve ser garantida. Logo, há a necessidade 

de adaptação ou a criação de aparatos que não restrinjam a observação apenas à 

visão, de modo a favorecer a participação e a interatividade entre todos, videntes e 

não videntes. 

A construção ou adaptação de um experimento é um dos motivos que 

justifica a importância do diálogo entre o docente da classe comum e a equipe de 

profissionais do atendimento especializado para a inclusão de deficientes visuais, já 

que esse diálogo propiciará a definição de materiais táteis (tipo, dimensão, etc.) e/ou 

meios (adaptações sonoras ou uso sinestésico corporal) que melhor atendem às 

especificidades dos deficientes visuais, valorizando-as na exploração do 

experimento. 

A atitude do professor relativa ao “para quem” e, consequentemente, o 

“como” ensinar os conhecimentos escolares tem forte impacto no aprendizado do 

discente. Uma turma composta exclusivamente por alunos videntes possibilita ao 

docente o emprego de códigos auditivos e/ou visuais para explicar determinado 

conteúdo. Entretanto, naquelas com um ou mais deficientes visuais, o emprego de 

códigos visuais, como a gesticulação, ou a utilização de representações visuais 
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(figuras, imagens etc) e associação do conteúdo com algum referencial visual se 

torna inviável. Sobre essa questão, Camargo (2012) alerta sobre a dificuldade de 

aprendizagem quando os deficientes visuais são submetidos a um processo de 

ensino, cuja comunicação não se adequa às especificidades dos alunos.  

Segundo este autor, a utilização de pronomes demonstrativos durante as 

explicações ou exemplificações é, geralmente, muito empregada pelo professor e 

geram dificuldades na comunicação com o aluno deficiente visual, já que pronomes 

como “este” ou “aquilo” não possuem significado sem uma conexão visual, de modo 

que para o aluno cego, o uso de qualquer tipo de referência visual é impraticável. O 

emprego de exemplos que recorrem a memórias visuais também é inviável para 

classes que contenham deficientes visuais. 

Camargo (2012) também ressalta a dificuldade dos deficientes visuais na 

compreensão de expressões matemáticas ou representações algébricas impostas 

pela oralidade e escrita do professor. Sobre essa questão, ele alerta que o docente 

precisa ter o discernimento que a escrita em Braille é diferente da escrita utilizada 

pelos videntes, então, a descrição oral de uma expressão ou notação científica pode 

não fazer sentido para o aluno cego. Por exemplo, as “[...] notações de potências em 

Braille não seguem a estrutura de ‘algo elevado a algo’. Em Braille, essas notações 

ocorrem horizontalmente, e, portanto, a palavra ‘elevado’ [...] não faz sentido para 

alunos com deficiência visual usuários do Braille” (IBID, p.66). 
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3 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 

 

A utilização de quaisquer tipos de recursos didáticos que fujam do ensino 

tradicional desperta o interesse dos alunos em sala de aula, sendo, uma delas, a 

abordagem dos conhecimentos científicos por meio de experimentos. De acordo 

com Araújo e Abib (2003, p. 177), 

 
 
A análise do papel das atividades experimentais desenvolvida amplamente 
nas últimas décadas revela que há uma variedade significativa de 
possibilidades e tendências de uso dessa estratégia de ensino de Física, de 
modo que essas atividades podem ser concebidas desde situações que 
focalizam a mera verificação de leis e teorias, até situações que privilegiam 
as condições para os alunos refletirem e reverem suas ideias a respeito dos 
fenômenos e conceitos abordados, podendo assim atingir um nível de 
aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus modelos 
explicativos dos fenômenos. 
 

 

 Nesse sentido, a aplicação da experimentação em sala de aula pode 

ocorrer de diversas maneiras, cabendo ao professor optar pela que melhor se 

adeque aos propósitos do seu planejamento de ensino. Todavia, conforme ressalta 

Borges (2002), a exploração da abordagem experimental tem ficado aquém do seu 

potencial nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 
 
Curiosamente, várias das escolas dispõem de alguns equipamentos e 
laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são utilizados, dentre 
às quais cabe mencionar o fato de não existirem atividades já preparadas 
para o uso do professor; falta de recursos para compra de componentes e 
materiais de reposição; falta de tempo do professor para planejar a 
realização de atividades como parte do seu programa de ensino; laboratório 
fechado e sem manutenção (p. 294).  
 
 

Apesar de a abordagem experimental ser pouco explorada no ensino de 

Física da Educação Básica, a demonstração de experiência, pelo professor, é uma 

das maneiras que a experimentação é habitualmente utilizada em classes escolares. 

O momento de recorrer da demonstração também depende da intencionalidade do 

professor: no início, servindo de atrativo (motivação) para o conteúdo que será 

ensinado; após ou durante a apresentação do conteúdo como forma de ilustrar ou 

comprovar uma teoria científica. O docente pode, ainda, após a demonstração 

introdutória, questionar o que justifica determinada observação, mediando as 

respostas baseadas na intuição da classe e, a partir das respostas obtidas, escolher 
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a maneira que melhor se adequa para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. 

 Colocar o aluno em um papel ativo no processo de aprendizagem, por meio 

da experimentação que permita o manuseio dos aparatos e percepção do 

conhecimento envolvido, também é uma estratégia recomendada. Em classes 

comuns do ensino regular com deficientes visuais, como já mencionado no Capítulo 

2, favorece a interatividade entre os videntes e os não videntes (BARBOSA-LIMA; 

CATARINO; TATO, 2016). 

 A aprendizagem por meio de atividades prático-experimentais apresenta-se 

como uma maneira diversificada de se usar a experimentação como uma ferramenta 

didática. Borges (2002) classifica as atividades práticas em investigações ou 

problemas de acordo com seu grau de liberdade, sendo elas fechadas ou abertas. 

 
 
No primeiro caso, o problema, os procedimentos e recursos são dados pelo 
professor, livro ou roteiro, ficando para o aluno a tarefa de colher dados e 
tirar as conclusões. Ao contrário, em uma investigação aberta, cabe ao 
estudante toda a solução, desde a percepção e geração do problema; sua 
formulação em uma forma suscetível de investigação; o planejamento do 
curso de suas ações; a escolha dos procedimentos, a seleção dos 
equipamentos e materiais, a preparação da montagem experimental, a 
realização de medidas e observações necessárias; o registro dos dados em 
tabelas e gráficos; a interpretação dos resultados e enumeração das 
conclusões. (p. 304). 
 
 

Logo, para a produção ou desenvolvimento experimental durante a aula, o 

professor pode optar por um caminho mais restrito, com problemas e procedimentos 

específicos e conclusões esperadas ou por um caminho mais amplo cujo objetivo é 

explorar os fenômenos, sem um caminho pré-definido. 

Sobre as atividades experimentais investigativas, Azevedo et al (2009) 

ressaltam que relatos de pesquisas “[...] têm dado cada vez mais ênfase na 

necessidade de associar as atividades experimentais às expectativas dos 

estudantes e aos contextos sociais, numa postura problematizadora [...]” (s/p) no 

sentido freireano do termo, ou seja, no sentido de que “[...] a educação libertadora, 

problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, 

ou de transmitir ‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes [...]” 

(FREIRE, 19874 apud AZEVEDO et al, 2009). 

                                                 
4 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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Saraiva-Neves, Caballero e Moreira (2006) também ratificam a importância 

das atividades experimentais nos processos de ensino e de aprendizagem. Para 

esses autores, 

 
 
Se a educação em ciências pretende que o aluno compreenda o mundo 
físico e perceba e utilize o conhecimento conceitual e processual que os 
cientistas desenvolveram para os auxiliar nessa tarefa, então uma parte 
importante do currículo é a familiarização com esse mundo e o recurso ao 
laboratório é fundamental. Os alunos necessitam manipular objetos e 
organismos de forma a construírem um corpo de experiências pessoais. Se 
o aluno é encorajado a explorar e testar as suas ideias, então o TE [trabalho 
experimental] poderá ter um papel a desempenhar (p.389). 
 
 

Cabe, contudo, salientar que as contribuições das atividades experimentais 

para o processo de aprendizagem têm forte dependência com a atuação do 

professor. Sobre esse aspecto, Batista, Fusinato e Blini (2009) esclarecem que o 

professor deve assumir seu papel de orientador, mediador e assessor das atividades 

experimentais, de maneira: 

 
 
[...] lançar ou fazer emergir do grupo uma questão-problema; motivar e 
observar continuamente as reações dos alunos, propiciando orientações 
quando necessário; salientar aspectos que não tenham sido observados 
pelo grupo e que sejam importantes para o encaminhamento do problema 
(p. 45). 
 

 
Assim, há um leque de contribuições que, dependendo dos objetivos 

previstos, poderão decorrer da realização de atividades experimentais: motivar e 

despertar a atenção dos alunos; desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo; 

estimular a criatividade; aprimorar a capacidade de observação e registro de 

informações; aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos; 

aprender conceitos científicos; detectar e corrigir erros conceituais dos alunos; 

compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma investigação; 

compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade; aprimorar 

habilidades manipulativas (OLIVEIRA, 2010). 

Pelo exposto, é perceptível o potencial da abordagem experimental nos 

processos de ensino e aprendizagem da Física. Nesse sentido, entendemos que na 

perspectiva da inclusão dos deficientes visuais em classes comuns da escola 

regular, as práticas experimentais tornam-se mais relevantes ainda e, sendo assim, 

ratifica a importância da busca (seleção, adaptação e/ou produção) de aparatos 
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experimentais acessíveis aos deficientes visuais, afinal incluir é muito mais do que 

garantir o acesso à sala de aula. Além disso, como bem colocam Barbosa-Lima e 

Catarino (2013 apud HALLAIS; BARBOSA-LIMA; CATARINO, 2017), a despeito “[...] 

de os alunos videntes não necessitarem de quaisquer adaptações, eles também se 

sentem estimulados com novas metodologias e aparatos diferenciados, auxiliando a 

aprendizagem de todos os envolvidos”. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a construção de resposta para a questão balizadora da nossa 

investigação – É viável a proposição de aparatos experimentais acessíveis aos 

deficientes visuais para os processos de ensino e de aprendizagem relativos a 

temas do eletromagnetismo? –, realizamos um estudo exploratório, por meio de 

revisão bibliográfica das pesquisas da área de Ensino de Física e Educação em 

Ciências acerca das perspectivas e recomendações para a efetivação de práticas 

educativas inclusivistas que atendam às especificidades dos deficientes visuais na 

apreensão do conhecimento científico. 

Com base nessas perspectivas e recomendações, para o alcance do 

objetivo proposto – apresentar uma sequência de aparatos experimentais para o 

estudo de fenômenos eletromagnéticos por meio da exploração de diferentes 

sentidos, dentre os quais visão, audição e tato, tornando o conteúdo, antes abstrato, 

mais dinâmico e interativo para os alunos videntes e de possível acesso para os 

deficientes visuais –, na ausência de um melhor detalhamento sobre os objetos de 

aprendizagem previstos na Base Nacional Comum Curricular (MEC, 2018), 

procuramos identificar, em livros de Física aprovados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático – Física (PNLD), triênio 2018-2020, os temas relativos à 

eletrodinâmica e ao eletromagnetismo, previstos para o Ensino Médio. 

Em seguida, a partir de levantamento em diferentes meios de divulgação de 

experimentos para o ensino de Física (livros, revistas, anais de congresso, sites, 

blog etc.), selecionamos sugestões de aparatos experimentais que se mostravam 

acessíveis aos deficientes visuais e outros que apresentavam potencial para 

adequações. 

Paralelamente à seleção e à avaliação da pertinência das sugestões dos 

aparatos, aquelas consideradas como pertinentes serviram de base para a 

construção dos aparatos experimentais ou para a proposição de criação de outros 

acessíveis aos deficientes visuais. 

Vale ressaltar que na seleção ou proposição dos aparatos ou adequações, 

além da acessibilidade aos deficientes visuais por meio do tato e/ou audição, foram 

levadas em consideração a possibilidade de construí-los com materiais de baixo 

custo, ferramentas comuns e procedimentos simples. 
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Como últimos procedimentos, são previstas a avaliação por deficientes 

visuais e a divulgação dos aparatos experimentais como recursos educacionais 

abertos. Sobre a avaliação dos aparatos experimentais por deficientes visuais, nos 

antecipamos em esclarecer que, como desdobramento desta monografia, a mesma 

está sendo tomada como objeto de estudo de uma nova investigação.   
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5 RESULTADOS 

 

A partir da análise do sumário do volume 3 de três obras de Física do PNLD 

(2018-2020) (GASPAR, 2016; DOCA; BISCUOLA; VILLAS BÔAS, 2016; VALIO et al, 

2016) constatamos que há uma semelhança, tanto nos conteúdos contemplados 

quanto na sequência. 

Sendo assim, tomando como critérios para a proposição dos recursos 

experimentais, a acessibilidade (percepção do objeto de estudo e/ou fenômenos 

físicos) aos deficientes visuais, o custo e os procedimentos necessários para a 

produção e os “efeitos” decorrentes do funcionamento, foi possível elaborar uma 

coletânea de aparatos que, em uma proposição sequencial, contemplam os temas e 

subtemas (objetos de aprendizagem) apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Temas e subtemas contemplados na proposição de aparatos experimentais 

acessíveis. 

TEMA E SUBTEMA 

APARATO 

EXPERIMENTAL 

Condutores e isolantes elétricos 1 

Diferença de potencial elétrico e intensidade de corrente elétrica 2 

Potência, intensidade de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico – 
condições técnicas para o bom funcionamento dos aparelhos elétricos. 

3 

Resistor elétrico 

- Resistência elétrica 
- Para que serve um resistor? 
- Reostato 

 

2 
4 
5 

Circuitos elétricos 

- Associação em série e paralelo 
- Associação mista e curto circuito 

 

6 

7 

Magnetismo 

-Dipolo magnético 
-Interação magnética entre ímãs. 

 

8 
9 

Eletromagnetismo 

-Corrente e campo magnético  
-Eletroímã 
-Motor elétrico 
-Ondas eletromagnéticas (rádio) 

 

10 
11 
12 
13 

 

Fonte: RIBEIRO (2019). 

 

O levantamento e a análise de aparatos experimentais para a abordagem 

dos conteúdos da eletrodinâmica nos levaram à constatação de que, 
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majoritariamente, é sugerido o uso de lâmpadas de baixa voltagem e pilhas. 

Todavia, estudos realizados no âmbito do Projeto de Extensão Educação Inclusiva e 

a Formação do Professor de Física (XAVIER, 2012; ALMEIDA; XAVIER; MARINHO, 

2012) comprovaram a eficiência da substituição das lâmpadas por emissores de som 

(buzzers) e das pilhas por fonte universal AC/DC com voltagem de saída variável 

(1,5 V a 12 V), nas perspectivas, respectivamente, de inclusão dos deficientes 

visuais e de preservação do meio ambiente (minimizar o descarte de pilhas). O 

detalhamento dos procedimentos necessários para o uso da fonte universal AC/DC 

em substituição à (s) pilha (s) se encontra no vídeo Aparelhos elétricos: dados 

nominais e bom funcionamento5. 

Seguindo a ordem de apresentação no Quadro 2, o Aparato Experimental 1 -

Condutores e Isolantes (Figura 1) – em termos de recurso didático não chega a ser 

uma novidade, só que geralmente é sugerido o uso de lâmpada de baixa voltagem 

para a observação do fenômeno, ou seja, exploração restrita aos aspectos visuais. 

Nesse sentido, é sugerida a substituição da lâmpada por um emissor de som, cuja 

adequação foi baseada na sugestão de Almeida, Xavier e Marinho (2012). O 

detalhamento para a produção deste aparato experimental se encontra no Apêndice 

8.1.  

 

Figura 1: Aparato experimental 1 – Condutores e isolantes. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

O Aparato Experimental 2, dependendo da forma de como será explorado 

em sala de aula, atende ao estudo da relação entre a diferença de potencial elétrico 

                                                 
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i3jlvGN27cQ&list=UU17kwRiIfCK1mI69X9-
QT7Q&index=15>. Acesso em: 02 out. 2019. 
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(d.d.p) e a intensidade de corrente elétrica (i) em um determinado condutor e, 

também, ao estudo de resistor elétrico. Esse aparato é uma releitura do proposto por 

Almeida, Xavier e Marinho (2012), no sentido que as modificações realizadas foram 

apenas para facilitar o seu uso, por meio da redução de suas dimensões e peso. O 

detalhamento para a montagem deste aparato e sugestões de uso se encontra no 

Apêndice 8.2.1. O mosaico de fotos na Figura 2 ilustra o aparato para o estudo da 

relação entre d.d.p e i, em que é proposta uma analogia entre potencial gravitacional 

e potencial elétrico, a partir da variação da inclinação de uma tábua lisa e da 

observação (visual e/ou sonora) do movimento de bolinhas de gude sobre ela. 

 

 

Figura 2: Aparato experimental 2 – d.d.p x i 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

O bom funcionamento dos aparelhos elétricos depende que seu uso seja de 

acordo com as suas especificações técnicas, ou seja, cada aparelho possui potência 

e tensão elétricas predefinidas pelo fabricante para o melhor funcionamento, como 

exemplificado nas fichas técnicas ilustradas na Figura 3. 
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Figura 3: Exemplos de fichas técnicas. 
Fonte: Internet6 

 

O aparato em questão utiliza a fonte universal AC/DC para regular a tensão 

aplicada aos terminais de uma fonte sonora (buzzer) e/ou de uma ventoinha (cooler) 

(Figura 4). 

 

Figura 4: Aparato experimental 3 – P, i, d.d.p – condições técnicas para o bom funcionamento 
dos aparelhos elétricos. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Sabendo que o buzzer e o cooler têm, respectivamente, as especificações 

de 5 V e 12 V, para que haja o bom funcionamento, os estudantes poderão verificar, 

pela sensação auditiva e/ou tátil, o que acontece para tensões (d.d.p) abaixo das 

recomendadas em suas especificações, já que a potência dos aparelhos aumenta à 

medida que se aumenta a d.d.p aplicada em seus terminais, até que seja alcançada 

a tensão para qual o aparelho foi fabricado e, por consequência, sua potência ideal. 

                                                 
6 Disponível em: <https://www.oster.com.br/fritadeira-sem-oleo-oster-multifuncional/p> e 
<https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/questoes-sobre-potencia-eletrica-no-
enem.htm>. Acesso em: 08 out. 2019. 
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O detalhamento para a produção deste aparato experimental se encontra no 

Apêndice 8.3.  

Para o estudo dos resistores elétricos são sugeridos 3 aparatos 

experimentais. O primeiro deles, como já mencionado, refere-se ao uso do aparato 

2, no qual é prevista uma analogia de uma distribuição de parafusos fixados em uma 

ripa de madeira com a configuração atômica de condutores elétricos (Figura 5). Para 

tanto, o aparato permite as observações visual e/ou sonora do movimento de bolas 

de gude em duas situações: uma ripa de madeira lisa e uma com parafusos fixados 

(detalhamento no Apêndice 8.2.2). 

 

 

Figura 5: Aparato experimental 2 – Resistência elétrica. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

No estudo de resistores elétricos no Ensino Médio, geralmente, sua função 

fica restrita à transformação de energia elétrica em térmica, mas para além de 

aparelhos que têm apenas esse objetivo, que outras serventias os resistores podem 

ter nos circuitos? Neste sentido, o aparato experimental 4 (Apêndice 8.4) foi 

desenvolvido para elucidar essas outras funções. Trata-se da montagem de um 

circuito elétrico com um emissor de som (buzzer) e um resistor de cerâmica. A 

montagem permite o funcionamento do emissor de som em associação (série/ 

paralelo) ou não com o resistor. O tipo de associação para o funcionamento do 

emissor de som implicará na variação de sua intensidade sonora. Assim, a partir dos 

diferentes tipos de ligação com o resistor ou a não utilização do mesmo no circuito, 

torna-se perceptível pela diferença de intensidade do som emitido pelo emissor a 

influência que esse dispositivo eletrônico causa no circuito. Para melhor 

compreensão da função do resistor, o aparato deve servir para a introdução de 

associação em série e em paralelo. 
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Figura 6: Aparato experimental 4 – Para que serve um resistor? 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Os resistores são caracterizados pela grandeza física resistência elétrica. O 

reostato é um dispositivo cuja resistência pode variar e, apesar de seu nome não ser 

cotidianamente muito utilizado, no dia a dia esse dispositivo se faz presente e, sendo 

assim, consideramos importante explorá-lo experimentalmente no ensino de Física. 

A simplicidade da montagem experimental proposta por Valio et al (2016, p.78) 

(Figura 7) se mostrou, inicialmente, bastante viável de adaptação de modo a torná-lo 

acessível aos deficientes visuais, ou seja, substituir a fonte de luz por um emissor de 

som (buzzer). 

 

Figura 7: Sugestão atividade experimental – reostato 
Fonte: IBID. 

 

Todavia, feita a substituição, o resultado não foi o esperado – imperceptível 

a variação na intensidade sonora. Após refletirmos sobre outras possibilidades, 

conseguimos adaptar a sugestão de Valio et al (2016), utilizando uma ventoinha 
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(cooler) em substituição à fonte de luz, possibilitando uma percepção tátil-visual do 

fenômeno pela variação da velocidade de rotação do cooler. 

Como poderá ser observado no Apêndice 8.5 é um aparato bastante simples 

em que grafites de espessuras diferentes são utilizados como reostatos, como forma 

de contribuir para que os estudantes reconheçam a influência do comprimento e da 

área da seção reta do resistor no valor de sua resistência.  

 

 

Figura 8: Aparato experimental 5 - Reostato. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Dentre os aparatos propostos nesta monografia, esse é um que ilustra que a 

presença dos deficientes visuais nas classes comuns do ensino regular não é um 

problema, é um desafio à criatividade do professor. Uma adaptação simples que, na 

busca por soluções que contempla o respeito e valorização das diferenças entre os 

alunos, favorece a participação de todos, videntes e não videntes, nos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

O reconhecimento da presença do conhecimento científico em situações 

cotidianas deve ser alvo do ensino de Física na Educação Básica. Sendo assim, 

sugerimos que o uso desse aparato experimental seja complementado com a 

análise e manipulação de um resistor e suas conexões (desligado, verão e inverno) 

no chuveiro elétrico (Figura 9a e 9b). 

 

 

Figura 9: (a) resistor; (b) recorte do manual de instalação. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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Ainda sobre resistores elétricos, buscamos elucidar os tipos de associações 

– série, paralelo e mista – nos circuitos elétricos, de maneira a incluir os alunos 

deficientes visuais. Para isso, foram desenvolvidos o aparato experimental 6 e o 

aparato experimental 7. No aparato experimental 6 utilizamos dois emissores de som 

para possibilitar a percepção, a partir das diferentes intensidades sonoras, da 

influência que o tipo de ligação causa no circuito elétrico e no funcionamento de 

seus componentes. 

 

 

Figura 10: Aparato experimental 6 – Associação em série e paralelo. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

 Prevemos que o uso do aparato experimental 6 poderá auxiliar na 

compreensão do funcionamento de elementos eletrônicos de acordo com sua 

associação no circuito. Embora o aparato experimental 4 também relacionasse o 

impacto que um componente eletrônico sofre quando associado a outro, este 

aparato torna-se esclarecedor à medida que permite a identificação da intensidade 

sonora emitida pelos buzzers. Em outras palavras, pela emissão do som é 

perceptível que quando associados em paralelo, não há mudança na intensidade 

sonora, diferentemente do que ocorre quando os buzzers são associados em série. 

Com isso, torna-se viável a exploração da relação entre d.d.p, i e seu impacto nos 

dispositivos eletrônicos, bem como, extrapolar esses tipos de associações para 

resistores e, consequentemente, abordar o modelo de resistor equivalente e as 

expressões matemáticas que permitem o cálculo de seus valores quando 

associados em paralelo ou em série. 

Como será detalhado no Apêndice 8.6, utilizamos contas semiesféricas 

autoadesivas para diferenciar as garras destinadas às polaridades positivas 
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daquelas destinadas às polaridades negativas, oferecendo ao deficiente visual 

autonomia no manuseio e na montagem dos tipos de circuitos e, consequentemente, 

na percepção sobre como os fios são interligados entre si de acordo com o tipo de 

associação. Optamos também por construir o aparato com LEDs, permitindo ao 

professor a não utilização do buzzer em turmas que não tenham alunos deficientes 

visuais ou a utilização de ambos os modelos de aparatos na perspectiva da inclusão. 

Recomendamos a utilização do aparato experimental 7 posteriormente ao 

aparato experimental 6, como forma de aprendizado contínuo e de maneira 

investigativa. O aparato experimental 7 consiste em um circuito misto composto por 

três emissores de som, dois emissores associados em paralelo e ligados em série 

ao terceiro emissor, cujo detalhamento encontra-se no Apêndice 8.7. 

 

 

Figura 11: Aparato experimental 7 - Associação mista e curto circuito. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Sugerimos o uso deste aparato experimental com o propósito de que os 

alunos sejam instigados, pela manipulação das chaves e percepção dos sons dos 

buzzers, “descobrir” ou descrever a maneira como os mesmos estão associados. 

O aparato experimental 7 também serve como um recurso facilitador para a 

compreensão de curto circuito. Para tanto, sugere-se que o professor dialogue com 

os alunos sobre o que acontecerá se um fio de resistência desprezível for conectado 

aos terminais de um dos buzzers associado em paralelo. E se a conexão for feita 

para o buzzer que está associado em série? Os diálogos devem ser enriquecidos 

com as observações experimentais, de maneira que possa haver o confronto entre 

respostas e observações e a construção do modelo científico. 
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Ainda sobre as atividades de ensino com os aparatos 6 e 7, ressaltamos a 

exploração cinestésico-corporal na representação dos tipos de circuitos é bastante 

apropriada, conforme representação na sequência de fotos da Figura 12.  

 

 

Figura 12: Representação corporal para os diferentes tipos de associações elétricas. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Os aparatos experimentais 8 e 9 visam à introdução do tema Magnetismo. 

Apesar de nomearmos como experimental, o aparato 8 é um recurso facilitador para 

a representação tridimensional das linhas de campo magnético formadas por um ímã 

(dipolo). Embora seja comercializado como um brinquedo interativo (Magic Ring) 

(Figura 13), a sua utilização como recurso didático pode gerar um grande impacto 

para o entendimento acerca do conteúdo, visto que a exposição do campo 

magnético gerado por um ímã é, habitualmente, ilustrada no quadro, a partir de 

figuras bidimensionais. 

 

 

Figura 13: Brinquedo Magic Ring. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Em termos de adaptação, inserirmos um tubo (pedaço de mangueira) e 

setas confeccionadas com material de acetato-vinilo de etileno, conhecido também 

como espuma vinílica acetinada (E.V.A.) para representar, respectivamente, o dipolo 

e o sentido das linhas de campo (Figura 14).  Com essas adaptações o aparato se 
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apresenta como inclusivista, pois possibilita a percepção tátil-visual das linhas de 

campo magnético, atendendo a videntes e não-videntes. 

 

 

Figura 14: Aparato experimental 8 – Dipolo magnético. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

A simples manipulação de um par de ímãs favorece a percepção tátil das 

forças de atração e repulsão magnética. Desse modo, o aparato experimental 9 

(Figura 15), além da percepção tátil, proporciona a percepção da repulsão entre 

ímãs pelo efeito sonoro, como será detalhado no Apêndice 8.8. 

 

 

Figura 15: Aparato experimental 9 – Interação magnética entre ímãs. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Em continuidade ao propósito de cobrir os conteúdos apresentados nos 

livros didáticos de Física do Ensino Médio, passamos para a produção dos aparatos 

experimentais voltados à exploração dos fenômenos eletromagnéticos. Nesse 

sentido, a percepção do campo magnético gerado por uma corrente elétrica 
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(Experimento de Oersted) foi precursora na união da eletricidade com o magnetismo 

e, sendo assim, por sua contribuição para os processos de ensino e de 

aprendizagem, optamos por iniciar com a proposição de um aparato experimental 

que abordasse essa temática.  

O primeiro desses aparatos experimentais que visam os fenômenos 

eletromagnéticos consiste na utilização de uma bússola para a percepção tátil do 

campo magnético gerado pela passagem de uma corrente dentre um condutor. O 

aparato experimental proposto (Figura 16) difere do Experimento de Oersted apenas 

por utilizarmos um solenoide para o estudo do fenômeno físico em questão e não um 

fio condutor retilíneo. 

 

 

Figura 16: Aparato experimental 10: Corrente e campo magnético. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Com a retirada da capa de proteção do visor da bússola, temos a pretensão 

de que o aluno deficiente visual consiga perceber a mudança de direção do ponteiro 

quando submetido à influência do campo magnético, conforme será detalhado no 

Apêndice 8.9. 

A sugestão de Torres et al (2013, p. 93) sobre a fabricação de um eletroímã, 

ilustrada na Figura 17, nos despertou para a possibilidade de torná-la acessível aos 

deficientes visuais. Para tanto, a pilha foi substituída por uma fonte universal AC/DC 

com voltagem de saída variável e a limalha de ferro por clips de metal de dimensões 

e massa muito pequenas e, consequentemente, muito leves. Além disso, para 

intensificar a percepção do efeito de magnetização e desmagnetização do prego, 

optamos por adicionar uma base de acrílico ao experimento de modo a tornar na 

desmagnetização (abertura do circuito) a emissão do som provocado pela queda dos 
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clips mais nítido. O detalhamento para a produção e funcionamento desse aparato 

se encontra no Apêndice 8.10. 

 

Figura 17: Experimento sugerido por Torres et al (2013, p. 93) relativo ao eletroímã. 
Fonte: Torres et al (2013, p. 93). 

 
 

 

Figura 18: Aparato experimental 11 – Eletroímã. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Como recurso auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem da força 

magnética consequente da passagem de uma carga ou corrente elétrica em um 

campo magnético, sugerimos um aparato bastante simples, dentre aqueles bastante 

conhecidos no ensino de Física. Há uma variedade de sugestões, entretanto, todas 

são voltadas para a percepção visual do fenômeno, impossibilitando a inclusão de 

alunos deficientes visuais. 

Assim, para possibilitar a percepção do fenômeno física pelos alunos não 

videntes foi necessária a adição de um único material que, embora simples, 

viabilizou a “visualização” pelas mãos (sensação tátil), sendo mais um exemplo de 
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fácil adaptação de um experimento (Figura 19) recomendado para o ensino desse 

conteúdo aula.  O detalhamento do aparato experimental 12 está no Apêndice 8.11. 

 

 

Figura 19: Aparato experimental 12 – Motor elétrico. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

O último aparato experimental proposto para o estudo dos efeitos 

eletromagnéticos visa à elucidação da propagação de ondas eletromagnéticas. 

Nesse sentido, o recurso experimental apresentado em EducarBrasil (s/d) se 

mostrou muito apropriado para a exploração do tema na perspectiva da inclusão, já 

que como pode ser visto no Anexo 9, a percepção do fenômeno, produção e 

detecção de ondas eletromagnéticas, se dá pela emissão de ruídos sonoros. Na 

Figura 20 ilustramos o aparato experimental reproduzido no âmbito desta 

monografia. 

 

Figura 20: Aparato experimental 13 – Ondas eletromagnéticas (rádio). 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

Embora a nossa produção tenha resultado na apresentação de doze 

aparatos experimentais e um recurso concreto, com adaptações para torná-los 

acessíveis aos deficientes visuais e mais um, cuja proposta original já recorria à 

percepção do fenômeno físico pelo efeito sonoro, temos consciência que não 

cobrimos todos os tópicos previstos nos livros didáticos, dentre os quais, a indução 
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eletromagnética. Nesse sentido, esclarecemos que apesar de, inicialmente, termos 

previsto a produção de um aparato experimental para a abordagem desse tema, nos 

faltou tempo e conhecimento técnico. 

De certo modo, o mesmo aconteceu na proposição de adaptação para a 

sugestão de EducarBrasil (s/d), reproduzida no Anexo 9.2, sobre a aplicação de 

ondas eletromagnéticas, mais especificamente a radiação infravermelha, em 

situações cotidianas. Inicialmente, supúnhamos que bastaria a substituição do LED 

por um emissor de som, por exemplo, um buzzer. Todavia, o resultado não foi o 

esperado, devido ao buzzer de baixa voltagem não funcionar com pulsos de 

corrente. Em nova tentativa de adaptação, substituímos o LED por uma ventoinha, 

mas também não obtivemos sucesso. Contudo, a nosso ver, esses dois aparatos 

podem ser compreendidos como resultados parciais, de modo que no futuro sejam 

pensadas e propostas adaptações como outros recursos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A oportunidade de um aluno deficiente, independentemente de sua 

especificidade, à educação em escolas regulares é baseada em uma luta e 

conquistas de direitos durante toda a história, em que uma retrospectiva revela que 

da exclusão e marginalização de pessoas consideradas diferentes das demais e, 

portanto, indignas de qualquer tipo de ensino, alcançamos, pelo menos no campo 

das políticas educacionais brasileiras, a garantia de acesso, permanência e 

participação nas escolas do sistema regular de ensino. Em outras palavras, 

conquistou-se o direito de ser diferente juntamente com o respeito e a valorização de 

suas individualidades nos processos de ensino e de aprendizagem. Contudo, torna-

se necessário, ainda, o entendimento da indissociabilidade da acessibilidade para a 

obtenção da inclusão, já que a mesma não se restringe apenas a uma modificação 

estrutural no espaço físico da escola. Dito isto, é necessário que as Universidades, 

espaço acadêmico responsável pela formação de profissionais para a área de 

educação, compreendam a importância do ensino inclusivo, ensino este que engloba 

todos os alunos com o objetivo de propiciar uma educação de qualidade, respeito e 

valorização de suas particularidades e individualidades. 

No que diz respeito à formação de professores, o ensino inclusivo deve ser 

um dos pilares da prática docente, a fim de evitar ou pelo menos minimizar a evasão 

escolar. Sendo assim, a reflexão docente para o desenvolvimento de seu 

planejamento de ensino em busca de um ensino que fomente o interesse dos alunos 

em sua disciplina é, por si só, um ato inclusivista.    

 Desta forma, o presente estudo se baseou na adaptação e/ou seleção de 

um conjunto de aparatos experimentais relativos aos fenômenos da eletrodinâmica e 

eletromagnetismo, de forma a contribuir para a familiaridade dos docentes com as 

oportunidades que a abordagem experimental pode oferecer para os processos de 

ensino e de aprendizagem dos temas em questão nas classes regulares de ensino, 

tomando como pressuposto o impacto positivo que a abordagem experimental pode 

causar no desenvolvimento educacional dos discentes videntes e não videntes. 

É sabido que o tempo disponível ao professor para a produção de recursos 

didáticos, bem como o custo de materiais, pode prejudicar e, em alguns casos, 

desmotivar a produção de experimentos. Porém, pelos resultados do nosso estudo, 
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ficou evidente o baixo custo para a produção dos experimentos acessíveis aos 

deficientes visuais, seja pela utilização de fonte universal AC/DC majoritariamente 

nos experimentos que utilizam energia, seja pela escolha de materiais simples e de 

fácil obtenção no comércio, sem a necessidade de alto aporte financeiro. 

Conforme apontado no Capítulo 5, apesar de não termos obtido sucesso na 

adaptação e/ou criação de experimentos que aludissem alguns fenômenos 

indispensáveis acerca do eletromagnetismo em razão de desconhecimento técnico, 

acreditamos que a produção e apresentação de sugestão de aparatos experimentais 

inclusivos, assim como a pesquisa acerca de metodologias e recursos de ensino que 

abarquem alunos com NEE visuais, se configuram em resultados significativos para 

a área da pesquisa em ensino de Física na perspectiva da inclusão, cuja 

concretização nas escolas regulares da Educação Básica demanda um trabalho 

contínuo durante a carreira docente. 

Ressaltamos, ainda, que embora não tenhamos contado com a participação 

de alunos deficientes visuais na validação dos aparatos experimentais desenvolvidos 

e propostos neste trabalho, temos ciência de sua importância, já que como explicam 

Santos e Silva (2013), será por meio do “olhar” dos deficientes visuais no processo 

de validação dos aparatos experimentais produzidos que seus questionamentos, 

suas apreensões e suas ponderações trarão à tona a necessidade ou não de 

aprimorá-los. Assim, apesar do alcance do objetivo proposto neste estudo, nos 

antecipamos em esclarecer que compreendemos os nossos resultados como 

parciais, e desse modo, serão tomados como objeto de estudo em outra 

investigação que já se encontra em andamento.  

Ressaltamos, por fim, que a formação de professores precisa capacitar os 

futuros educadores para a presença cada vez maior de alunos com NEE em classes 

regulares de ensino, reconhecendo sua importância docente na formação de 

cidadãos que entendam que cada humano é único e, com isso, todos devem ser 

aceitos, respeitados e valorizados, tendo em vista que somente desta forma o ensino 

inclusivo se tornará realidade nas escolas do sistema regular de ensino.  
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8 APÊNDICES 

8.1 APARATO EXPERIMENTAL 1 – CONDUTORES E ISOLANTES 

 

 Objetivo:  

o Possibilitar a percepção, pela emissão de som, da passagem ou não de 

cargas elétricas por determinados materiais. 

 Material necessário: 

o 1 placa de MDF de aproximadamente 15 cm x 20 cm; 

o 1 emissor de som (buzzer) de 5V; 

o 12 cm de fio de cobre 0,30 mm/m encapado preto; 

o 12 cm de fio de cobre 0,30 mm/m encapado vermelho; 

o 1 garra jacaré (preto); 

o 1 fonte universal AC/DC com voltagem de saída variável (1,5V a 12V); 

o Solda; 

o Broca nº 3. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Furadeira elétrica; 

o Ferro de solda; 

o Tesoura. 

 Procedimentos: 

o Descasque as pontas dos fios preto e vermelho com a tesoura; 

o Solde a ponta do fio vermelho no cabo de polaridade positiva do buzzer e a 

ponta do fio preto na polaridade negativa do buzzer; 

o Faça dois furos na placa de MDF, possibilitando a passagem dos cabos 

soldados até que a base do buzzer toque a placa de madeira; 

o Faça mais dois furos, permitindo a passagem das pontas dos fios, preto e 

vermelho, para a região aonde o buzzer se encontra; 

o Solde a garra de jacaré preta no fio preto. 

 Funcionamento: 

o Ao finalizar a montagem (Figura 21), conecte a ponta positiva da fonte 

AC/DC no cabo vermelho do aparato, em seguida conecte a ponta negativa 

da fonte a um material de sua escolha (cobre, plástico, grafite, borracha, 
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etc.) e prenda a garra jacaré na outra extremidade do material escolhido. Ao 

ligar a fonte AC/DC na tensão de 4,5 V o buzzer poderá ou não emitir som 

Figura 22). Se buzzer emitir som significa que o material usado é um bom 

condutor elétrico, caso contrário o material é um isolante e não permite a 

passagem da corrente. 

 

 

Figura 21: Foto do aparato experimental 1 - condutores e isolantes. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

 

Figura 22: Foto do aparato experimental 1 - condutores e isolantes em funcionamento. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.2 APARATO EXPERIMENTAL 2  

8.2.1 D.D.P x i 

 Objetivo:  

o Apresentar a relação entre a diferença de potencial e a intensidade de 

corrente elétrica em um condutor, recorrendo à analogia entre a diferença de 

potencial elétrico e a diferença de potencial gravitacional. 

 Material necessário: 

o 1 ripa de madeira de 80 cm x 10 cm x 1,5 cm; 

o 2 ripas de madeira de 80 cm x 1 cm x 3 cm; 

o 1 tubo de cola de madeira; 

o 1 coador de café de pano; 

o Bolas de gude. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o --- x --- 

 Procedimentos: 

o Utilize a cola de madeira para fixar as 2 ripas de largura 1 cm nas bordas da 

ripa de largura 10 cm (Figura 23). 

 

Figura 23: Ilustração do aparato experimental. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 Funcionamento: 

o Incline o aparato, segurando um punhado de bolas de gude na parte 

superior; na extremidade inferior coloque o coador de café (Figura 24). 
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Figura 24: Início da atividade. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

o  Repita o procedimento com inclinações diferentes para tornar perceptível, 

visual e sonoramente, as diferenças no movimento das bolinhas. A 

velocidade com que as bolas de gude se movimentam sobre a ripa de 

madeira varia de acordo com a sua inclinação. Assim, é sugerida uma 

analogia entre as diferenças de potencial gravitacional e elétrico e entre a 

velocidade que as bolas de gude adquirem com a intensidade de corrente 

elétrica (Figura 25).  

 

 

Figura 25: Movimento das bolas de gude para diferentes inclinações da ripa. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

8.2.2 Resistência 

 Objetivo:  

o Elucidar o comportamento da corrente elétrica em um condutor com uma 

resistência não desprezível. 

 Material necessário: 

o 1 ripa de madeira 80 cm x 10 cm x 1,5 cm; 

o 2 ripas de madeira 80 cm x 1 cm x 3 cm; 
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o 30 parafusos; 

o 1 coador de café de pano; 

o 1 tubo de cola de madeira; 

o Lápis; 

o Broca nº 4; 

o Bolas de gude com diâmetro de aproximadamente 2,5 cm. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Régua; 

o Furadeira elétrica; 

o Chave de fenda. 

 Procedimentos: 

o Utilize a cola de madeira para fixar as 2 ripas de largura 1 cm nas bordas da 

ripa de largura 10 cm, de modo que a superfície livre da ripa passe a ter uma 

largura de 8 cm;  

o Faça com a furadeira elétrica duas fileiras de orifícios, conforme 

distanciamento mostrado na Figura 26, tomando cuidado para não perfurar a 

ripa. 

 

Figura 26: Posicionamento dos orifícios na ripa. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

o Parafusar em cada orifício um parafuso, deixando pelo menos 1,5 cm acima 

da ripa que forma a base do aparato, conforme ilustrado na Figura 27. 
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Figura 27: Posicionamentos dos parafusos na ripa. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

 Funcionamento: 

o Para uma mesma inclinação, a superfície lisa (outra face da ripa) e a com 

parafusos da ripa deverão ser utilizadas alternadamente, a fim de possibilitar 

as observações visual e/ou auditiva do movimento das bolas de gude (Figura 

28). 

 

Figura 28: Movimento das bolas de gude em situações alternadas (ripa lisa/com parafusos). 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

o Deverá ser explorada uma analogia entre as ripas lisa e com parafusos, 

respectivamente, com as resistências elétricas (R) nos condutores (R 

desprezível; R>0). 
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8.3 APARATO EXPERIMENTAL – CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA O BOM 

FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS ELÉTRICOS 

 Objetivo:  

o Tornar perceptível aos alunos e alunas que o bom funcionamento dos 

aparelhos eletrônicos depende do cumprimento de suas especificações 

técnicas; contribuir para a compreensão da relação entre as grandezas 

físicas potência, diferença de potencial elétrico e intensidade de corrente 

elétrica. 

 Material necessário: 

o 1 fonte universal AC/DC com voltagem de saída variável (1,5V a 12V); 

o 1 placa de madeira MDF de aproximadamente 15 cm x 15 cm; 

o 1 emissor de som (buzzer) de 5 V; 

o 1 cooler de 12 V; 

o 2 garras de jacaré (vermelho); 

o 2 garras de jacaré (preto); 

o 2 fios de 15 cm de cobre (0,30 mm/m) encapado vermelho;  

o 2 fios de 15 cm de cobre (0,30 mm/m) encapado preto; 

o Broca nº 3; 

o Solda; 

o 1 tubo de cola universal. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Tesoura; 

o Ferro de solda; 

o Furadeira elétrica. 

 Procedimentos: 

o Descasque as pontas dos fios pretos e vermelhos com a tesoura; 

o Solde o fio vermelho no cabo de polaridade positiva e o fio preto no cabo de 

polaridade negativa do buzzer; 

o Faça dois orifícios na placa de madeira, de modo a possibilitar a passagem 

dos cabos soldados até que a base do buzzer toque a placa de madeira; 
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o Faça um orifício na lateral da tampa de MDF e passe pelo orifício os fios 

vermelhos e pretos que foram soldados aos terminais do buzzer; 

o Repita os procedimentos anteriores para o cooler; 

o Cole o cooler na placa de madeira MDF.  

 

 
Figura 29: Ilustração do aparato experimental. 

Crédito: RIBEIRO (2019). 
 

 Funcionamento: 

o Conecte os cabos da fonte AC/DC nas garras de jacaré do buzzer ou do 

cooler e ligue a fonte; 

o Varie a tensão nos terminais do buzzer ou do cooler até a tensão elétrica 

discriminada em suas especificações, 5 V e 12 v, respectivamente; 

o  É perceptível, pela intensidade do som emitido pelo buzzer ou pela 

sensação tátil no caso de utilização do cooler que abaixo de suas tensões 

nominais a eficiência fica aquém do esperado, ou seja, a potência só será a 

prevista nas especificações técnicas dos dispositivos se forem submetidos à 

tensão recomendada; 

o Durante o funcionamento, é importante que os alunos sejam levados a 

compreensão de que valores de tensão superiores aos das especificações 

técnicas podem causar prejuízos irreversíveis aos aparelhos elétricos. 
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8.4 APARATO EXPERIMENTAL 4 – RESISTORES NOS CIRCUITOS ELÉTRICOS: 

QUAL A UTILIDADE? 

 Objetivo: 

o Ilustrar as associações elétricas em série e em paralelo; 

o Tornar perceptível pela audição, a partir das formas de associação do 

resistor em um circuito, a sua influência no funcionamento (d.d.p ou i) dos 

demais componentes. 

 Material necessário: 

o 1 fonte universal AC/DC com voltagem de saída variável (1,5V a 12V); 

o 1 placa de madeira de aproximadamente 20 cm x 20 cm; 

o 1 emissor de som (buzzer) de 5 V; 

o 1 resistor de cerâmica (R= 56 ); 

o 2 garras de jacaré (vermelho); 

o 2 garras de jacaré (preto); 

o 2 pedaços de fios de 15 cm de cobre (0,30 mm/m) encapado vermelho;  

o 2 pedaços de fios de 15 cm de cobre (0,30 mm/m) encapado preto; 

o Broca nº 3; 

o Solda. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Furadeira; 

o Tesoura; 

o Ferro de solda. 

 Procedimentos: 

o Descasque as pontas dos fios vermelhos e pretos; 

o Fure, com a furadeira, a placa de madeira de modo que os terminais do 

resistor passem para a outra face a placa, ficando apenas o resistor na face 

superior da placa; 

o Solde um pedaço de fio preto em um dos terminais do resistor e um 

vermelho no outro; 

o Faça mais dois furos na placa de madeira, a fim de possibilitar a passagem 

dos fios soldados aos terminais do resistor para a face superior da placa; 

o Solde às extremidades livres dos fios às garras de jacaré, de acordo com as 

cores preta e vermelha;  



62 
 

o Repita os procedimentos anteriores para o buzzer, se atentando para as 

polaridades de seus terminais. 

 Funcionamento: 

o Conecte os cabos da fonte AC/DC nas garras de jacaré do buzzer e ligue a 

fonte (4,5 V); 

o Após a percepção da intensidade do som emitido pelo buzzer, desconecte a 

fonte e associe o resistor em série com o buzzer e, em seguida, ligue a fonte 

na mesma tensão e perceba a intensidade do som emitido pelo buzzer; 

o Por fim, associe o resistor em paralelo com o buzzer e ligue a fonte na 

mesma tensão; 

o Após a percepção das diferentes intensidades de som emitidas pelo buzzer, 

o docente pode explorar os tipos de associação (série e paralelo) do resistor 

com o buzzer e, consequentemente, suas influências no funcionamento do 

dispositivo. Explicando as diferentes correntes que passam pelo emissor de 

som de acordo com a associação. 

o Para além de chuveiros, ferros de passar roupa, torradeira etc, os alunos 

poderão ser levados a explicar o aquecimento dos demais aparelhos 

domésticos (televisores, computadores, aparelhos de som etc), bem como 

esse fato se justifica. 

 

 

Figura 30: Resistor associado ou não ao buzzer. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.5 APARATO EXPERIMENTAL 5 – REOSTATO 

 Objetivo: 

o Tornar perceptível a relação entre a resistência de um resistor, seu 

comprimento e sua área de seção reta; 

o Contribuir para a construção da expressão matemática,  

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒.
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

á𝑟𝑒𝑎
       ou        𝑅 =  

𝐿

𝑆
 

 
R - resistência elétrica; ρ - resistividade; L – comprimento; S – Área 

 Material Necessário: 

o 1 fonte universal AC/DC com voltagem de saída variável (1,5V a 12V); 

o 1 placa de madeira de aproximadamente 20cm x 20 cm; 

o Uma ventoinha (cooler) de 12 V; 

o 1 lápis de carpinteiro (grafite de aproximadamente 6,0 mm); 

o 1 lápis comum (grafite de aproximadamente 1,0 mm); 

o 1 cola universal; 

o Fita dupla face; 

o Fita fina com aproximadamente 6 cm; 

o Broca nº 3. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Furadeira; 

o Estilete. 

 Procedimentos: 

o Fure a madeira, de modo permitir a passagem dos fios da ventoinha para a 

outra face da placa; 

o Faça mais dois orifícios na placa de madeira e passe os fios da ventoinha 

para a face onde a ventoinha se encontra; 

o Fixe a ventoinha na placa de madeira com a cola universal; 

o Remova, com o estilete, a casca lateral de madeira dos lápis de modo que 

os grafites7 fiquem expostos; 

o Use a cola universal para fixar os lápis na placa de madeira; 

                                                 
7 Utilizar lápis de mesmo fabricante para que as resistividades dos grafites sejam semelhantes. 
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o Fixe a ponta da fita na parte superior do cooler. 

 

Figura 31: Ilustração do aparato experimental. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

 Funcionamento: 

o Um dos cabos do cooler é conectado a um dos terminais da fonte AC/DC 

enquanto o outro é mantido pressionado na extremidade de um dos grafites. 

Ao ligar a fonte e encostar o terminal livre da fonte AC/DC na outra 

extremidade do grafite, o cooler é acionado. Arraste o fio da fonte em 

direção a outra extremidade do lápis e perceba visualmente e tátil a variação 

na velocidade da ventoinha (Figura 32) por meio do movimento da fita; 

 

 

Figura 32: Funcionamento do aparato experimental. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

o Repita o procedimento com o outro grafite; 

o O docente pode utilizar esse experimento para elucidar como a área de 

sessão transversal e/ou o comprimento impactam no funcionamento de um 

circuito elétrico; 
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o Para finalizar, deve ser oportunizadas aos alunos a manipulação e discussão 

sobre a conexão de um resistor em um chuveiro elétrico e as funções ligado 

(verão/inverno) e desligado, de maneira a explorar o comprimento do resistor 

com a respectiva potência elétrica (Figura 33). 

 

 

Figura 33: Sugestão de material para discussão com os alunos. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.6 APARATO EXPERIMENTAL 6 – ASSOCIAÇÃO EM SÉRIE E PARALELO 

 Objetivo:  

o Tornar perceptível, tátil e visualmente, as associações em série e em 

paralelo de elementos de um circuito elétrico; 

o Tornar perceptível auditivamente a diferença no funcionamento de 

emissores de som, quando associados em série e em paralelo, em função 

de i e da d.d.p. nos elementos do circuito elétrico; 

o Explicar o modelo de resistência equivalente e como calculá-la quando há 

resistores associados em série ou em paralelo.  

 

 Material Necessário: 

o 2 emissores de som (buzzers) de 6 V; 

o 2 LEDs de 3 V; 

o 2 suportes para LEDs transparente; 

o 4 garras de jacaré vermelhas; 

o 4 garras de jacaré pretas; 

o Contas semiesféricas autoadesivas; 

o Solda 

o Adesivo instantâneo universal; 

o Caixa de MDF 12 cm x 12 cm; 

o Uma fonte universal AC/DC com voltagem de saída variável (1,5V a 12V); 

o 60 cm de fio de cobre (0,30 mm/m) encapado vermelho; 

o 60 cm de fio de cobre (0,30 mm/m) encapado preto. 

o Broca de 2,5 mm; 

o Broca de 6,5 mm. 

 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Ferro de soldar; 

o Tesoura; 

o Furadeira. 

 

 Procedimentos: 
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o Corte 2 pedaços de 15 cm de fio preto e 2 pedaços de 15 cm de fio vermelho 

e, em seguida, descasque as suas pontas com a tesoura; 

o Solde o fio vermelho no cabo de polaridade positiva e o fio preto no cabo de 

polaridade negativa de cada buzzer; 

o Faça dois orifícios na placa de madeira, com a broca de 2,5 mm, de modo a 

possibilitar a passagem dos cabos soldados até que a base do buzzer toque 

a placa de madeira; 

o Faça mais dois furos na placa de madeira, a fim de possibilitar a passagem 

dos fios soldados aos terminais do buzzer para a face superior da placa; 

o Solde às extremidades livres dos fios às garras de jacaré, de acordo com as 

cores preta e vermelha; 

o Repita os procedimentos anteriores para o outro buzzer; 

o Faça dois orifícios, com a broca de 6,5 mm, na caixa de MDF, a fim de 

inserir o suporte com os respectivos LEDs;  

o Insira os LEDs nos suportes e, em seguida, introduza-os nos orifícios, de 

modo que seus terminais fiquem no interior da caixa de MDF; 

o Faça ao lado de cada um desses orifícios, com a broca de 2,5 mm, dois 

outros pequenos orifícios para permitir a passagem dos cabos; 

o Corte 2 pedaços de 15 cm de cabos vermelho e, em seguida, descasque 

suas extremidades; 

o Repita o procedimento para os cabos pretos; 

o Solde as garras de jacaré aos fios terminais de cada LED de acordo com as 

suas cores; 

o Passe os fios terminais nos orifícios menores para soldá-los aos terminais 

dos LEDs, atentando as respectivas polaridades; 

o Colar uma conta semiesférica na base de MDF, próximo às saídas dos 

terminais positivos e na garra vermelha da fonte. 

 

 Funcionamento: 

o Ligar os terminais de um buzzer aos terminais da fonte e em seguida ir 

ampliando a voltagem até 6 V. Será perceptível auditivamente que a 

intensidade sonora irá ampliando. A maior intensidade sonora emitida pelo 

buzzer será na voltagem de 6 V. Se necessário, repetir o procedimento para 

a melhor percepção sonora; 
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o Conectar paralelamente o segundo buzzer e repetir o procedimento, será 

perceptível a não alteração do funcionamento dos buzzers (Figura 34); 

o Conectar os buzzers em série e repetir o procedimento. Ao aumentar a d.d.p 

até 6 V, os dois buzzers não terão o bom funcionamento. Será necessário 

aumentar as voltagens até 12 V (Figura 34); 

 

 

Figura 34: Associação em Série e Associação em Paralelo. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

o Repita, caso considere conveniente, os procedimentos anteriores com os 

LEDs, lembrando que a voltagem máxima é de 3 V para o uso de um único 

LED ou associação em paralelo e 6 V para a ligação em série. 

o Discutir com os alunos o que acontece com a corrente elétrica quando dos 

componentes são associados em série e em paralelo, indagando-os se em 

cada caso, há alteração na d.d.p. entre seus terminais; 

o Explorar a relação entre i, d.d.p e suas influências nos dispositivos 

eletrônicos, instigando-os a descrever como os elementos de um circuito 

elétrico residencial estão associados; 

o Extrapolar as associações do aparato para resistores elétricos, introduzindo 

o modelo de resistência equivalente e as formas de calculá-las quando 

associadas em série e em paralelo.     
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8.7 APARATO EXPERIMENTAL 7 – ASSOCIAÇÃO MISTA E CURTO-CIRCUITO 

 Objetivos:  

o Instigar os alunos na elaboração de hipóteses sobre a forma de associação 

elétrica de três emissores de som; 

o Oportunizar a verificação das hipóteses, por meio do manuseio de aparato 

experimental; 

o Descrever a partir de esquema associação dos emissores de som; 

o Compreender cientificamente curto-circuito. 

 Material necessário: 

o 1 porta retrato de MDF; 

o 3 emissores de som (buzzers) (6V); 

o 3 interruptores; 

o 2 garras jacaré (1 preta e 1 vermelha); 

o Cola instantânea universal; 

o Solda; 

o 50 cm de fio (0,30 mm) vermelho; 

o 50 cm de fio (0,30 mm) preto; 

o 10 cm de fio de cobre encapado; 

o  2 brocas (2,5 mm e 4 mm); 

o 1 conta semiesférica; 

o 1 adaptador universal AC/DC. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Furadeira elétrica; 

o Estilete; 

o Tesoura; 

o Ferro de soldar; 

o Lima; 

o Lápis. 

 Procedimentos: 

o Desenhar na placa do porta retrato 3 pequenos retângulos, de lado, 

aproximadamente 1,8 cm x 1 cm, ou seja, de dimensões compatíveis com as 

dos interruptores; 

o Com a broca de 4 mm perfurar as linhas que demarcam os retângulos; 
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o Caso seja necessário, aumentar, com a lima, as dimensões dos retângulos, 

a fim de permitir a introdução dos interruptores; 

o Introduzir os interruptores nos retângulos vazados no porta retrato; 

o Com a broca de 2,5 mm fazer 6 pequenos orifícios na placa do porta retrato, 

de modo que seus posicionamentos permitam a introdução dos terminais 

dos emissores de som; 

o Cortar 6 pedaços de fio (3 pretos e 3 vermelhos) de aproximadamente 8 cm 

e desencapar suas extremidades; 

o Soldar as extremidades dos fios aos terminais dos emissores de som, 

usando os fios vermelhos para os polos positivos e pretos para os negativos; 

o Passar as extremidades dos fios pelos orifícios e com a cola fixar os 

emissores de som no porta retrato; 

o Associar em série os interruptores aos emissores de som, fazendo as soldas 

necessárias; 

o Cortar dois pedaços de fio vermelho de aproximadamente 5 cm, desencapar 

suas extremidades e soldá-los nos terminais livres dos interruptores de duas 

dessas associações;  

o Soldar as extremidades dessas duas associações (interruptor-buzzer), de 

modo a resultar em uma associação em paralelo (Figura 35); 

 

Figura 35: Associação em paralelo dos emissores de som. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

o Soldar o terminal do terceiro emissor de som com o respectivo interruptor a 

um dos terminais da associação em paralelo, de modo conectá-lo em série; 

o Cortar um pedaço de fio preto, de aproximadamente 15 cm, descascar suas 

extremidades e soldá-lo na extremidade livre do interruptor; 

o Com a broca de 2,5 mm, fazer dois orifícios na placa do porta retrato e 

passar os fios que formam os terminais livres da associação mista; 

o Soldar as garras de jacaré nos terminais da associação (Figura 36). 
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Figura 36: Esquema e foto do circuito. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 

 

 Funcionamento: 

o Os alunos não deverão saber a priori como os emissores de som estão 

associados; 

o Certificar-se que os interruptores estão desligados e, em seguida, conectar 

os terminais da associação aos da fonte, cuja voltagem deve ser 12 V; 

o O professor deverá ligar as chaves 1,2 e 3, de modo que os alunos possam 

verificar o funcionamento do circuito; 

o Solicitar que os alunos, a partir da percepção dos sons emitidos pelos 

buzzers, elaborem hipóteses sobre a forma como os mesmos estão 

associados; 

o Incentivar os alunos a manusearem o aparato experimental (abrir e fechar as 

chaves) para possibilitar a verificação das hipóteses; 

o Caso os alunos não cheguem a uma resposta, o professor, mantendo a 

voltagem da fonte (12 V), deverá desligar os interruptores um de cada vez, a 

fim de permitir as observações decorrentes de cada ação; 

o Com as observações realizadas, os alunos devem ser instigados a fazer 

uma representação (esquema) da associação, justificando-a. Em trabalho 

coletivo, deve ser fornecido ao aluno deficiente visual material adequado 

para a elaboração de desenhos em relevo8; 

o Permitir aos alunos a observação (visual e/ou tátil) da associação dos 

emissores de som no aparato experimental e discutir com eles as previsões 

corretas e equivocadas; 

                                                 
8 No vídeo Lei de Hook (COSTA, Alfredo Marques et al, 2018), disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=9q750BxqgQg, há a apresentação de uma sugestão para a 
produção de um recurso simples e muito útil para a elaboração de figuras em relevo. 
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o Esse recurso experimental também pode ser utilizado para a compreensão 

do significado físico de curto-circuito.  Para tanto, basta que, com o circuito 

ligado, seja conectado aos terminais de um dos emissores de som um 

pedaço de um fio (Figura 37). Dependendo do emissor de som escolhido os 

efeitos no circuito elétrico serão diferentes.  

 

 

Figura 37: Aparato em funcionamento e submetido a um curto circuito. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.8 APARATO EXPERIMENTAL 9 – INTERAÇÃO MAGNÉTICA ENTRE ÍMÃS.  

 Objetivo: 

o Facilitar a compreensão acerca da força de repulsão entre ímãs por meio da 

percepção tátil-visual-sonora; 

 Material Necessário: 

o 5 imãs de neodímio em forma de anel com diâmetros externo e interno, 

respectivamente, 13 mm e 7 mm; 

o 1 agulha de tricô de diâmetro 6 mm e comprimento de 40 cm 

aproximadamente; 

o Massa de modelar; 

o Pequeno recipiente de vidro, do tipo difusor aromático de ambiente. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o --- x --- 

 Procedimentos:  

o Verifique a polaridade dos imãs e posicione-os na agulha de tricô de modo 

que haja repulsão entre eles; 

o Preencha o interior do recipiente com a massa de modelar;  

o Finque, verticalmente, a agulha de tricô na massa de modelar, com a 

extremidade pontiaguda para baixo.  

 Funcionamento: 

o Movimente o ímã inferior para cima e oportunize aos alunos a percepção 

tátil-visual do movimento (levitação) dos demais ímãs (Figura 38). 

 

Figura 38: Aparato experimental – Levitação dos ímãs. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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o Pressione o ímã superior e, em seguida, solte-o. É perceptível tátil-

visualmente a força de repulsão entre os ímãs ao pressionar o imã para 

baixo e auditivamente devido ao som emitido pelo choque entre o ímã 

superior com o acabamento da extremidade da agulha de tricô (Figura 39). 

 

 

Figura 39: Aparato experimental – repulsão magnética. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.9 APARATO EXPERIMENTAL 10 – CORRENTE E CAMPO MAGNÉTICO. 

 Objetivo: 

o Possibilitar a percepção tátil do campo magnético gerado pela passagem de 

uma corrente elétrica em um fio condutor. 

 Material necessário: 

o 20 m de fio de cobre esmaltado, espessura fina;  

o Cola instantânea universal; 

o Uma bússola; 

o Um tubo de rolo de papel higiênico; 

o 1 adaptador universal AC/DC. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Estilete. 

 Procedimentos: 

o Enrole o fio de cobre esmaltado no tubo, cerca de 140 voltas; 

o Cole o fio de cobre no tubo com a cola instantânea universal deixando 5cm 

de fio sobressalentes nas extremidades do tubo; 

o Descasque as pontas do fio esmaltado; 

o Retire a capa protetora do visor da bússola. 

 Funcionamento: 

o O discente notará pelo tato ou visão que a agulha da bússola aponta para 

determinada direção, instigue o aluno a mudar manualmente a direção que a 

agulha da bússola para, em seguida, soltá-la. Será perceptível que a agulha 

voltará à direção inicial. 

o Conecte as pontas dos fios com as da fonte e aproxime o tubo da bússola. O 

aluno perceberá visual e/ou pelo tato que a direção da agulha da bússola se 

altera. Ao movimentar o tubo envolto pelo fio de cobre ao redor da bússola, 

será perceptível a mudança de direção da agulha (Figura 40). 

o Com isso o docente pode explicar, além do campo magnético terrestre, a 

geração do campo magnético criado pela passagem de corrente em um 

condutor. 
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Figura 40: Aparato experimental – campo magnético gerado pela a passagem de corrente 
elétrica. 

Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.10 APARATO EXPERIMENTAL 11 – ELETROÍMÃ 

 Objetivo: 

o Possibilitar, a partir de observação visual-tátil-auditiva, a percepção do 

fenômeno físico relativo à geração do campo magnético a partir da corrente 

elétrica para tornar-se um metal ferromagnético, um prego no caso, em um 

ímã temporário. 

 Material Necessário: 

o Prego; 

o 80 cm de fio fino de cobre esmaltado; 

o Clips; 

o Base de acrílico; 

o Cola instantânea universal; 

o 1 adaptador universal AC/DC. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Estilete. 

 Procedimentos: 

o Enrole o fio de cobre esmaltado no prego, cerca de 50 voltas; 

o Cole o fio de cobre no prego com a cola instantânea universal deixando 5cm 

de fio sobressalentes nas extremidades do prego; 

o Descasque as pontas do fio de cobre esmaltado. 

 Funcionamento: 

o Posicione os clips em cima da base de vidro; 

o Aproxime o prego sem que as extremidades do fio estejam conectadas à 

fonte; 

o Conecte os terminais da fonte às extremidades descascadas do fio de cobre; 

o Ligue a fonte e aproxime o prego dos clips para permitir que os alunos 

observem, tátil e visualmente, que os clips serão atraídos e se fixarão no 

prego (Figura 41);  

o Em seguida, desligue a fonte e será perceptível visual e auditivamente, 

devido ao som emitido pela queda dos clips na base de vidro que o prego 

deixa de atraí-los. Justificando, assim, o comportamento de um ímã 

temporário. 
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Figura 41: Eletroímã em funcionamento. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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8.11 APARATO EXPERIMENTAL 12 – MOTOR ELÉTRICO 

 Objetivo: 

o Possibilitar a observação visual-tátil dos efeitos decorrentes da força 

magnética gerada pela passagem de uma carga ou corrente elétrica em um 

campo magnético, abrangendo alunos videntes e não videntes. 

 Material Necessário: 

o Uma pilha alcalina, tamanho AA; 

o Um ímã de neodímio circular, com diâmetro e espessura, respectivamente, 

de 1 cm e 0,5 cm; 

o Um pedaço de cabo flexível (0,30 mm), de aproximadamente 16 cm; 

o Um prego (4 cm); 

o Um pedaço de fita maleável, de aproximadamente 10 cm de comprimento e 

1 cm de largura; 

o Um pedaço de fita adesiva dupla face. 

 Ferramentas e instrumentos: 

o Tesoura. 

 Procedimentos: 

o Descasque as pontas do cabo com a tesoura; 

o Encoste a base do parafuso no ímã de neodímio; 

o Utilize um pedaço de fita adesiva dupla face para fixar a fita maleável em 

uma das faces do ímã; 

o Encoste a ponta do parafuso na polaridade negativa da pilha. 

 Funcionamento: 

o Pressione uma das pontas descascadas do cabo na parte de polaridade 

positiva da pilha e suspenda o conjunto pilha/parafuso/ímã/fita com uma das 

mãos; 

o Quando as extremidades dos cabos estiverem em contato, respectivamente, 

com a pilha (polaridade positiva) e a lateral do ímã, o conjunto 

parafuso/ímã/fita irá girar; 

o Cabe ao professor instigar o debate entre os discentes em busca de 

possíveis justificativas para tal acontecimento; 
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o A acessibilidade ao aparato experimental pelos não videntes é favorecida 

pelo tato, bastando que o aluno ou aluna posicione uma de suas mãos 

próxima às pontas da fita (Figura 42). 

 

 

Figura 42: Motor elétrico. 
Crédito: RIBEIRO (2019). 
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9 ANEXOS:  

9.1 ATIVIDADE EXPERIMENTAL – PRODUZINDO E DETECTANDO 

ONDAS DE RÁDIO 

 



82 
 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

9.2 ATIVIDADE EXPERIMENTAL – EXPLORANDO O 

INFRAVERMELHO DO CONTROLE DA TV. 
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