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Descrevemos a seguir uma metodologia elaborada que contempla o conteúdo 

programático do 1º Trimestre do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio Pedro II, na parte de 

Química Orgânica, os quais estão descritos a seguir: O Átomo de Carbono: valência, número 

de oxidação, hibridação, geometria, ângulo e polaridade; Cadeia Carbônica: classificação; e, 

Hidrocarbonetos Acíclicos: estrutura, classificação, nomenclatura e radicais.  

A metodologia elaborada, fundamentada na Teoria da Psicologia Histórico-Cultural de 

Vigotski, foi estruturada para alunos com deficiência visual (baixa visão e cegueira) para que 

estes também possam participar efetivamente das aulas de Química. Para tal, foi escolhido 

como tema gerador, o Petróleo, que possibilita uma problematização da prática de vida dos 

alunos. 

 O Ensino de Ciências tem importância na vida de todo e qualquer indivíduo, pois, com 

frequência, há a necessidade de refletir sobre assuntos científicos. Com isso, os estudos de 

ciências devem, sobretudo, oportunizar ao sujeito, o desenvolvimento de uma visão crítica 

sobre a realidade ao seu redor, permitindo, dessa maneira, aplicar seu conhecimento adquirido 

no cotidiano, analisando as diversas situações e tendo condições para examinar assuntos de 

interesse pessoal para que exista uma melhoria da qualidade de vida (VILELA-RIBEIRO; 

BENITE, 2010
1
).  

Portanto, acredita-se que o ensino de ciências seja o pilar principal de uma educação 

para a cidadania, uma vez que a real participação na sociedade é aquela realizada de forma 

consciente, independentemente ter ou não alguma deficiência, conforme exposto nos PCN 

(BRASIL, 1998
2
), que se baseiam no princípio da igualdade.  

A escolha feita por propor uma metodologia baseada na Teoria da Psicologia 

Histórico-Cultural de Vigotski teve duas motivações: uma devida aos estudos realizados, pela 

professora e autora, para a elaboração da Dissertação do Mestrado em Ensino de Ciências da 

Natureza na Universidade Federal Fluminense; e porque este autor além de ter constituído a 

formação do conceito científico como um de seus objetos de estudo, também, realizou 

pesquisas sobre o ensino de crianças com deficiências e transtornos globais de 

desenvolvimento.  

                                                             
1 VILELA-RIBEIRO, Eveline Borges; BENITE, Anna Maria Canavaro. A Educação Inclusiva na percepção 

dos professores de Química. Separata de: Ciência e Educação, v. 16, n. 3, p. 585-594, 2010. 
2 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 

1998. 
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Além disso, Vigotski apresenta, em seus trabalhos, uma perspectiva que traz à cena a 

importância da diversidade cultural, posto que é através da cultura que o indivíduo se 

constitui. Não há, segundo ele, uma superioridade de uma cultura sobre a outra (OLIVEIRA, 

1997
3
), esta é uma aproximação relevante da obra de Vigotski com o conceito de inclusão. 

A metodologia proposta está planejada para ocorrer em seis momentos: abordagens 

do conteúdo e do tema gerador, delimitações do problema, investigação de soluções para o 

problema, articulação de conteúdo, ordenação dos conceitos - subconceitos e supraconceitos e 

sociabilização dos conceitos construídos. Ao final, há uma conversa com os professores sobre 

assuntos intrínsecos a questão da educação inclusiva e sugestões de leitura que auxiliem o 

desenvolvimento de outras propostas metodológicas. 

  

                                                             
3 OLIVEIRA, Marta Kohl de. Sobre diferenças individuais e diferenças culturais: o lugar da abordagem 

histórico-cultural.  IN: Aquino, Julio Groppa (Org.).  Erro e Fracasso na Escola: alternativas teóricas e 

Práticas. 5 ed. São Paulo: Summus, 1997. 
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1º MOMENTO: ABORDAGENS DO CONTEÚDO E DO TEMA GERADOR 

 

Será a etapa em que haverá o contato inicial dos alunos com o tema a ser trabalhado. 

Sugerimos a entrega de um texto acadêmico adaptado (Petróleo: um tema para o 

Ensino de Química
4
), em tinta e em Braille

5
 (quando necessário), para ser lido, interpretado e 

discutido em sala de aula. Esse momento visa à máxima participação de todos os alunos. A 

finalidade do texto é permitir a apresentação do tema, contribuindo para que o docente 

consiga propor o problema e, sobretudo, para que haja uma sensibilização do aluno para a 

atividade.  No entanto, neste momento, é possível que a partir da discussão que o texto possa 

gerar em sala de aula, seja possível que o professor perceba as concepções que os alunos têm 

sobre o tema proposto. 

 

 

 

2º MOMENTO: DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 

Neste estágio é indicado o levantamento sistematizado do professor sobre o 

conhecimento que os alunos já têm sobre o assunto, esse momento também é conhecido como 

diagnóstico. 

O professor fará questionamentos do tipo: Quais são os problemas obtidos pela 

extração do petróleo? Quais benefícios? Quais são as consequências da queima dos derivados 

do petróleo? Qual deles polui mais? Como seria um uso consciente desses derivados? Quais 

as vantagens dos biocombustíveis em relação os derivados do Petróleo? 

Todos os alunos deverão ser incentivados a participar, expressando e defendendo suas 

ideias, sem julgamentos tanto do professor quanto dos demais alunos. Todas as ideias deverão 

ser escritas pelo professor em um painel, o que permitirá que toda a classe retome a discussão 

no final. 

 

 

                                                             
4 Disponível em:  http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a04.pdf 
5 Os textos podem ser impressos em Braille nos Centros de Apoio Pedagógico Especializados (CAP). 

METODOLOGIA 
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3º MOMENTO: INVESTIGAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA 

 

Como as ideias foram evidenciadas no momento anterior, o docente procurará 

trabalhar os conceitos científicos de petróleo, através de imagens e de um vídeo (O que é 

Petróleo?
6
).  

Primeiramente, o professor apresentará aos discentes imagens, que conterão a 

descrição da mesma em Braille, as quais deverão ser selecionadas a partir do tema proposto, a 

fim de consolidar as informações que já foram discutidas de forma mais ampla. 

Será reproduzido um vídeo que visa apresentar o petróleo em todos os seus processos: 

extração, pesquisa de perfuração, destilação, produtos obtidos através das frações e 

fornecimento (na presença de alunos com deficiência visual, poderá ser feita uma 

áudiodescrição das imagens ou pode-se pedir que o mesmo centre sua atenção no áudio). A 

partir disso, poder-se-á explorar as diversas aplicações desses produtos e realizar uma 

aproximação com as concepções espontâneas que os alunos possuem. 

A criatividade e a imaginação devem ser estimuladas desde cedo e quanto maior o 

número vivências de um indivíduo, maior será a sua capacidade para criar. Embora seja um 

processo complexo, acontecendo da forma mais simples para a mais complexa, está presente 

no dia a dia das pessoas. Para Vigotski, a imaginação tem um caráter positivo e construtivo, 

pois é a partir dela que se dá a criação daquilo que é novo em toda a vida cultural e que 

permite a ampliação dos conhecimentos (BALMANT, 2004, p. 262)
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oOKPUBk1SUQ 

7 BALMANT, Flávia Diniz Roldão. A imaginação em Vygotsky: princípio para novas construções, para a 

expansão de conhecimentos e para o desenvolvimento. Paraná, 2004. Disponível em: 

<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2005/anaisEvento/documentos/com/TCCI053.pdf>. Acesso em: 

29 ago. 2015. 
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4º MOMENTO: ARTICULAÇÃO DE CONTEÚDO 

 

O conteúdo referente ao conhecimento das estruturas e representações, assim como as 

respectivas nomenclaturas dos compostos e reações de combustão, será abordado a partir das 

frações do petróleo. Para isso, será usado um recurso didático, na forma de cartões. 

O material desenvolvido contém a Grafia Química em Braille, de acordo com a 

apresentada em Brasil
8
 (2011), sendo possível aplicá-lo aos mais variados tipos de alunos, 

com e sem deficiência. 

Foram confeccionadas 7 grupos de peças que permitem através da sua utilização, 

construir o conhecimento inicial sobre Química Orgânica, atendendo os tópicos do conteúdo 

programático. Os grupos se dividiram em: elementos, ligações, grupamentos, prefixos, 

infixos, sufixos e as numerações. Selecionou-se os elementos mais usuais na disciplina 

(carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, cloro e iodo), cada qual com uma coloração 

diferente (as cores foram definidas pela autora). Os grupamentos e as ligações possuem 

coloração associativa com as partes que compõe a nomenclatura dos compostos. Em todas as 

peças há a escrita em Braille no canto inferior direito e um corte no canto superior esquerdo. 

Fez-se necessário o corte superior para que os alunos videntes saibam diferenciar as ligações 

horizontais daquelas que são verticais. 

As peças foram confeccionadas no computador, impressas em papel A4 branco com 

gramatura igual a 180g/m
2
, colocou-se a escrita em Braille correspondente, aderidas a placa 

adesiva de ímã e pode ser usado um quadro metálico para evitar que as peças se movimentem 

ao serem tocadas pelos alunos. A relação elemento/cor e ligação/cor foi a seguinte: 
 

 Carbono (C) -  Azul 

 Hidrogênio (H) – Vermelho 

 Nitrogênio (N) – Verde 

 Oxigênio (O) – Amarelo 

 Cloro (Cl) ; Iodo (I) – Roxo
9
 

 Ligação e Numeração (-; =; ≡) – Preto  

                                                             
8 BRASIL. Ministério da Educação. Grafia Química em Braille para uso no Brasil. Secretaria de Educação 

Especial. Brasília: MEC, 2011. 
9  utilizou-se a mesma coloração, pois estes elementos pertencem  ao mesmo grupo da Tabela Periódica 
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As peças possuem dimensão 3cm x 3cm, a medida foi obtida empiricamente, visando 

o trabalho cooperativo. As letras contidas nos elementos, nos grupamentos, nos prefixos, nos 

infixos e nos sufixos foram produzidas com o programa Power Point, usando letras da fonte 

Arial Narrow, diferentes tamanhos de letras foram usadas para que ocupassem o espaço da 

peça, estes podem ser consultados na tabela abaixo:  

 

Tabela 01 – Tamanho das letras nos tipos de peças 

Elemento 66 

Grupamento 44 

Prefixo 44 

Infixo 44 

Sufixo 44 

Numeração 44 

Ligação 2 cm 

 

Os grupos de peças podem ser observados nas figuras a seguir: 
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Figura 01 – Exposição das peças com as suas respectivas associações 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Apresentação da fórmula estrutural plana do etano 
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Figura 03 – Apresentação da fórmula condensada do etano 

 

 

 

 

Figura 04 – Apresentação da nomenclatura do composto 

 

 

Através das peças do recurso didático é possível estabelecer as relações entre 

semelhança e diferença, primordiais para a formação de um conceito científico. O professor 

pode trabalhar com a percepção da diferença, ao trabalhar as diferentes formas representar as 

fórmulas químicas dos compostos ou de escrever as diversas nomenclaturas. Para que a 

percepção da semelhança ocorra, o aluno deverá estar com uma maior sistematização do 

pensamento, assim como a sua estrutura de conceitualização deverá estar mais elaborada. Isso 

pode ser desenvolvido quando se faz a relação entre a correspondência das cores dos 

elementos e/ou grupamentos com a escrita da nomenclatura. 

Além disso, o trabalho com o recurso didático permite que os alunos trabalhem de 

forma cooperativa, respeitando as diferenças, sendo capazes de construir uma sociedade que 

será menos excludente e ainda desenvolvem os seus respectivos sensos críticos. 
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5º MOMENTO: ORDENAÇÃO DOS CONCEITOS - SUBCONCEITOS E 

SUPRACONCEITOS  

 

O professor buscará de forma organizada, compreender os conhecimentos que foram 

construídos pelos alunos, baseando-se em todas as atividades que foram propostas. Assim 

como, deverá avaliar o seu próprio trabalho. 

O professor pedirá que os grupos elaborem um texto, a partir de todas as informações 

colhidas. Após a confecção e discussão do escrito produzido por cada grupo, será solicitado 

que eles montem um cartaz que sintetize as informações coletadas. 

Através dessas atividades, espera-se que os alunos sejam capazes de responder aos 

questionamentos iniciais, tenham formulado senso crítico sobre o assunto. 

Vigotski
10

 (2001) fundamenta esta atividade, expondo a importância da escrita para a 

sistematização de um conceito, pois a escrita exige uma estruturação maior do que a fala oral. 

Com isso, ao escrever o pensamento torna-se ainda mais elaborado, é necessário um alto nível 

de abstração.  

 

 

 

6º MOMENTO: SOCIABILIZAÇÃO DOS CONCEITOS CONSTRUÍDOS 

 

A proposta é que os alunos façam uma comparação entre os conceitos formulados e 

definidos no 2º momento em sala de aula, com os textos que foram produzidos 5º momento. 

Aqui se instaura o momento de reflexão dos alunos sobre o seu próprio aprendizado e o 

partilha com os outros alunos e o professor. 

Após esse acontecimento, haverá o registro no painel confeccionado no segundo 

momento, onde serão apresentados ao lado dos questionamentos iniciais. O professor, como 

mediador, fará a socialização e discussão com toda a turma, buscando responder as perguntas 

e, consequentemente, formulando o conceito de petróleo e como o conceito aprendido pode 

ser aplicado ao dia a dia. 

  

                                                             
10 VYGOTSKY, Lev. S. Pensamento e Linguagem. 10 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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 Este trabalho surge como produto da minha dissertação do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Natureza da Universidade Federal Fluminense, com a orientação da 

Profª Luiza Oliveira. Foi pensado, elaborado e reestruturado a partir das minhas experiências, 

positivas ou não, e reflexões acerca da questão da inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais nas classes regulares.  

 Ao longo do mestrado e dos estudos realizados para escrever a dissertação, alguns 

conceitos, tais como: imaginação, contextualização/generalização, inclusão escolar e respeito 

à diferença, tornaram-se importantes para que fosse possível pensar em estratégias de ensino 

inclusivas no ensino de Química. 

 O Ensino de Ciências, em especial o da Química, é muito abstrato. Com isso, surge a 

importância da imaginação, será através dela e a partir dela que o aluno será capaz internalizar 

conceitos tão específicos e não apenas memorizá-los, pois é sabido que não há aprendizagem 

dessa forma. É preciso proporcionar a criança diversas vivências para que ela possa ampliar 

sua estrutura cognitiva. 

 Com relação a isso, surge outra questão igualmente importante, que é a dialética entre 

contextualização e generalização. Ao oportunizar a criança diferentes formas de experiência, 

permitindo que ela seja capaz de generalizar e que haja o surgimento da contextualização e 

ela, naturalmente, aplicará o conceito aprendido em seu dia a dia. 

 Esses processos de imaginação e generalização/contextualização são importantes para 

todos os alunos, com ou sem deficiência. A presença de um aluno com necessidades 

educativas especiais em uma classe regular transforma positivamente a dinâmica da sala de 

aula, uma vez que é possível desenvolver o espírito de colaboração, o respeito às diferenças, 

as questões Éticas, uma sociedade consciente e menos excludente. Além disso, proporciona ao 

professor reflexões e ações sobre a sua própria prática docente, a fim de extrair dele, o seu 

melhor.  

   

CONVERSANDO COM OS PROFESSORES 
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 Os textos do Professor Éder Pires de Camargo possuem tanto o caráter reflexivo sobre 

uma prática inclusiva, como os procedimentos para implementá-la, sugiro: Ensino de óptica 

para alunos cegos: possibilidades
11

; Saberes docentes para a inclusão do aluno com 

deficiência visual em aulas de Física
12

 e Considerações sobre o ensino de física para 

deficientes visuais de acordo com uma abordagem sócio interacionista
13

. 

 A professora Maria Teresa Mantoan traz a questão da inclusão escolar, no seu texto: 

Inclusão escolar: o que é? por quê? como faz?.  
14

 

 Para a compreensão da questão psicológica que norteia o ensino inclusivo, proponho a 

leitura dos textos referentes à Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski: Imaginação e 

Criação na Infância
15

; A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da 

criança anormal
16

 e Pensamento e Linguagem
17

.  

 

 

                                                             
11 CAMARGO, Eder Pires de.  Ensino de óptica para alunos cegos: possibilidades. Curitiba, PR: CRV, 2011. 
12 CAMARGO, Eder Pires de.  Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas 

de Física. São Paulo, SP: Editora UNESP, 2012. 
13 CAMARGO, Eder Pires de. Considerações sobre o ensino de física para deficientes visuais de acordo com 

uma abordagem sócio interacionista. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 3., 

Atibaia, 2001. Disponível em: <www.dfq.feis.unesp. br/dvfisica/artigo8-consideracoessobreensino.doc>. Acesso 

em: 01 set 2015. 
14

 MANTOAN, Maria Teresa Egler. Inclusão escolar: o que é? por quê? como faz? São Paulo, SP: Moderna, 

2003 
15 VIGOTSKI, Lev. S. Imaginação e Criação na Infância. São Paulo: Editora Ática, 2009. 
16 VIGOTSKI, Lev. A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da criança anormal. 

Separata de: Educação e Pesquisa, v. 37, n. 4, p. 861-870, 2011. 
17 VYGOTSKY, Lev. S. Pensamento e Linguagem

17. 10 ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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