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RESUMO 

 

A educação sempre foi tema de debate e questionamentos ao longo do tempo, e o 

que hoje se pensa como uma educação de qualidade envolve o termo inclusão. O 

presente trabalho visa diminuir os obstáculos que as pessoas com necessidades 

especiais enfrentam na esfera educacional, permitindo novas possibilidades de 

aprendizado e valorização das diferenças. Políticas públicas avançaram no que diz 

respeito ao acesso de alunos com NEE (necessidades educacionais especiais) no 

ambiente escolar, mas a escola e o professor precisam promover novas estratégias 

de ensino para acolher todos os alunos. Desse modo, defendemos os movimentos 

inclusivos e a garantia de direitos dos deficientes de maneira geral, focando, 

entretanto, nosso estudo junto a deficientes visuais. Assim, este trabalho propõe 

uma discussão sobre as práticas educacionais relacionadas ao ensino de Física, 

através de sugestões didático-metodológicas para o ensino do tema Equilíbrio, a fim 

de promover a participação efetiva dos alunos cegos e com baixa visão no contexto 

das classes comuns do ensino regular. 

 

 

Palavras-chave: Inclusão. Necessidades Especiais. Ensino de Física. Deficiência 

Visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Education has always been a subject of debate and questions over time, and today it 

is thought as a quality education involves the term inclusion. This work aims to 

reduce the barriers that people with special needs face in the educational sphere, 

allowing new possibilities of learning and appreciation of differences. Public policies 

have advanced with regard to the access of students with especial needs at school, 

but the school and the teacher need to promote new teaching strategies to 

accommodate all students. Thus, we advocate inclusive movement and the 

guarantee of rights of the disabled in general, focusing, however, our work with the 

visually impaired. This work proposes a discussion on educational practices related 

to physics teaching, by methodological suggestions for the theme of balance, in order 

to promote the effective participation of blind and low vision students in the context of 

the common classes regular education. 

 

 

Keywords: Inclusion. Special Needs. Physics Teaching. Visual Impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Numa sociedade desigual como a nossa, onde as diferenças não são 

respeitadas e valorizadas, observamos o crescente despreparo social para lidar com 

os mais diversos tipos de deficiência. Pessoas com necessidades especiais, apesar 

de alguns avanços na legislação, ainda não são bem acolhidas socialmente, e os 

problemas vão desde acessibilidade e tímidas políticas públicas que viabilizem a sua 

locomoção, até questões que envolvem o ambiente escolar. 

 Este presente trabalho visa promover discussões acerca da inclusão do 

aluno deficiente visual e de como podemos facilitar a aprendizagem deste aluno em 

aulas de Física, reconhecendo a sua especificidade e garantindo os seus direitos de 

pessoa humana, dentro e fora da esfera educacional. Para tanto, buscamos 

entender as características da deficiência visual e como este aluno aprende, para 

que fosse possível elaborar uma sugestão didático-metodológica que auxiliasse 

professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. 

Assim, primeiramente, nos dedicamos à compreensão do significado de 

inclusão no âmbito educacional. É possível afirmar que inclusão é o oposto de 

exclusão, todavia, como ocorreu, no tempo, a passagem de um período em que as 

pessoas com necessidades especiais eram cerceadas do direito à escola aos dias 

atuais, em que há a defesa de todos no mesmo sistema de ensino? Que significados 

são atribuídos à educação inclusiva? 

Com base na bibliografia estudada, apresentamos, no Capítulo 2, as 

respostas que construímos para essas perguntas. 

Assim, foi possível depreender que, tal como prevê a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) – documento em fase de discussão e com probabilidade de 

aprovação no primeiro semestre de 2016 –, “na perspectiva inclusiva, a concepção 

curricular contempla o reconhecimento e a valorização da diversidade humana. 

Neste sentido, são eliminadas as barreiras, deslocando o foco da condição de 

deficiência para a organização do ambiente” (MEC, 2015, p. 11). 

Na consolidação dessa concepção de currículo, com seus desdobramentos 

nas diferentes áreas de conhecimento e disciplinas, é incabível a existência de 

turmas especiais dentro de escolas regulares. A inclusão está condicionada à 

promoção de mudanças nas estratégias de ensino, a fim de atender todos os alunos 
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num mesmo ambiente. Dessa forma, que mudanças deveriam ocorrer no ensino de 

Física da Educação Básica, de modo a reconhecer, respeitar e valorizar as 

especificidades dos deficientes visuais nos processos de ensino e de 

aprendizagem? 

A busca por respostas para essa questão, a nosso ver, justifica a nossa 

proposição de investigação e possibilitará, além de nosso enriquecimento 

profissional frente aos desafios da inclusão, contribuir com a melhoria do ensino de 

Física na Educação Básica por meio de apresentação de sugestão didático-

metodológica sobre conteúdo de Física previsto para o Ensino Médio que atenda 

aos deficientes visuais na perspectiva da inclusão. Dito de outra forma, se coloca 

como objetivo da monografia, elaborar uma sugestão de ensino que permita ao 

aluno cego ou com baixa visão participar das atividades em classe e aprender com 

os demais alunos. 

Os principais aspectos metodológicos da nossa investigação estão descritos 

no Capítulo 4. Adotaremos duas linhas de investigação: uma teórica, através de 

análise de artigos e trabalhos voltados para as mudanças no contexto da sala de 

aula e, mais especificamente no âmbito do ensino de Física e outra de caráter 

prático que se refere à produção de material didático, cujo detalhamento será feito 

no referido capítulo. 

Desse modo, sem enveredarmos nas questões relativas ao ensino de Física, 

dedicamos o Capítulo 5 a um detalhamento sobre os principais obstáculos e 

possibilidades à inclusão de deficientes visuais no contexto das classes comuns do 

ensino regular. 

No Capítulo 6 são abordadas questões relativas às práticas educacionais 

voltadas a um ensino de Física nas classes comuns que visem à inclusão dos 

deficientes visuais.  

O capítulo 7 dedica-se a trazer sugestões de atividades relacionadas ao 

Ensino de Equilíbrio, que visa o engajamento tanto de alunos videntes quanto de 

alunos deficientes visuais. 

Por fim, o capítulo 8 busca deliberar sobre o todo o trabalho e finalizar com a 

nossa visão do que pode ser alcançado com as atividades descritas neste material. 
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2 INCLUSÃO: PERSPECTIVA ATUAL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

Vivemos num mundo marcado por desigualdades, que se apresentam de 

várias formas na sociedade atual. Desigualdades econômica e social que dividem a 

sociedade entre ricos e pobres, e assim, entre aqueles que têm acesso à saúde, ao 

emprego e à educação e os que não possuem os seus direitos de cidadãos 

assegurados pelo Estado. 

Em meio à desigualdade e a tantos grupos sociais existentes, surge um 

cenário de exclusão, que se dá em várias esferas, inclusive a educacional. 

A exclusão no âmbito da educação é caracterizada por parcelas da 

população fora do ambiente escolar, sem acesso à instrução e aquisição de 

conhecimentos. A escolarização da população brasileira se apresentou 

historicamente como privilégio de um grupo, acabando por excluir algumas camadas 

sociais (ZEPPONE, 2011). 

Esse quadro gerou discussões por parte de pesquisadores em educação ao 

longo do tempo, em relação ao que poderia ser feito para garantir uma educação 

para todos.  Políticas públicas têm sido feitas para que se permita um ambiente de 

inclusão, e o Brasil muito tem avançado no que diz respeito a melhores condições 

de acesso à educação. De acordo com Araújo et al (2007, p.8), esse avanço vai 

desde 

 
 
os movimentos políticos e sociais que lutam para que 100% de nossas 
crianças ingressem e concluam a educação básica, passando pelos 
movimentos inclusivos que defendem o acesso das pessoas com 
deficiência na escola, até alcançar movimentos sociais que lutam pelo 
direito a uma educação de qualidade para grupos étnico-raciais diferentes. 
 
 

Como o nosso objeto de estudo refere-se à inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE) nas classes comuns da rede regular de 

ensino, faz-se necessário, para melhor compreensão da perspectiva atual no âmbito 

da Educação Básica, um breve relato sobre os principais marcos históricos que 

norteiam o cenário atual da educação especial no Brasil.  

 



13 

 

2.1 DA SEGREGAÇÃO À INCLUSÃO: PRINCIPAIS MARCOS NA 

EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

A educação sempre foi tema de debate e questionamentos, e o que hoje se 

pensa como uma educação de qualidade envolve o termo inclusão. A ideia de que 

cada aluno e aluna é importante (MORIÑA, 2010) e de que a escola é que precisa 

mudar, e não os alunos (ARAÚJO et al, 2007), é a base dos movimentos inclusivos.  

Através de uma ressignificação da escola, esses movimentos propõem uma abertura 

à pluralidade e diversidade de pessoas nos espaços educacionais. 

Sobre a diversidade, é conveniente esclarecer, como bem coloca Guijarro1 

(1998 apud ZYCH; UJIIE, 2008, p.4), que: 

 
 
Falar em diversidade [...] não significa necessariamente falar de minorias, 
mas do coletivo humano, que traz em seu interior as diferenças individuais. 
E há que se complementar que falar em diversidade é falar de 
oportunidade, flexibilidade, adaptações e respeito às limitações, dificuldades 
e necessidades especiais do outro. 
 

 

Como falar em inclusão supõe também fazer referência à exclusão, nesse 

estudo, faremos um resgate histórico da educação especial, abordando estes 

conceitos tão presentes no contexto de educação inclusiva. Termos como 

segregação e integração também serão abordados, mostrando a trajetória da 

educação especial até o conceito amplo de inclusão.  

Nosso objetivo é mostrar como chegamos à perspectiva inclusiva atual, 

apresentando e discutindo os principais marcos nas políticas públicas que visam 

melhorar a qualidade na educação e melhor atender a todos os alunos. 

O nosso principal dispositivo legal, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), no artigo 205, do capítulo referente à educação, nos diz que “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. No artigo 

206, inciso I, temos conferido ao ensino o princípio de “igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola”. 

                                            
1 GUIJARRO, R. B. Aprendendo en la diversidad: implicaciones educativas. In: CONGRESSO 
IBERO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, Foz do Iguaçu, 1998. 
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E ainda, o artigo 208, inciso III, prescreve um “atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino”. 

Percebemos nestes três artigos a educação como um direito de toda a 

sociedade, mas também vemos que o sujeito com deficiência não necessariamente 

teria a garantia de sua matrícula na rede regular. A palavra “preferencialmente” abria 

espaço para um ensino separado, caso a rede regular de ensino não possuísse a 

estrutura necessária, por exemplo. 

Teoricamente esse problema foi contornado, já que as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica – Resolução MEC/CNE/CEB 

N. 4, de 13 de julho de 2010 – estabelecem em seu Art. 29 que: “A Educação 

Especial, como modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, é parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto 

político-pedagógico da unidade escolar”. Além disso, conforme previsto no § 1º 

desse artigo: 

 
 
Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento Educacional 
Especializado (AEE), complementar ou suplementar à escolarização, 
ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de AEE da 
rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos (MEC, SEB, DICEI, 2013, p.72). 

 
 

Apesar do que prevê a Constituição e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, os deficientes não encontram igualdade de 

condições no acesso à escola, pois muitas vezes há a barreira arquitetônica, isto é, 

a dificuldade em utilizar os espaços físicos educacionais, historicamente não 

adaptados (SASSAKI2, 1997 apud SASSAKI, s/d, s/p). Essa é apenas uma das 

dificuldades enfrentadas ao longo do tempo por pessoas com necessidades 

especiais. Como eram vistas como incapazes, a sociedade acabava por considerá-

las indignas de educação. 

Os direitos das pessoas com necessidades especiais foram sendo 

reconhecidos de maneira gradativa desde meados do século XIX (BEYER, 2003). A 

                                            
2 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: Construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 
1997.  
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história dessas pessoas foi marcada por isolamento social. A exclusão caracteriza o 

tipo de tratamento e atenção dado às pessoas com NEE nessa época, pois 

nenhuma atenção educacional era oferecida a elas. De acordo com Pereira, 

Santana e Santana (2012), as pessoas com deficiência eram simplesmente 

ignoradas. 

Sassaki (1997, apud PEREIRA; SANTANA; SANTANA, 2012, p.11) divide a 

história da educação especial no Brasil em 4 fases, sendo elas: a exclusão, 

segregação institucional, integração e inclusão. A fase da exclusão durou até 

meados do século XX. 

 
 
Ao longo do século XIX e boa parte do século XX, a educação especial foi 
crescendo como um sistema paralelo à rede regular de ensino, sem 
nenhum ponto de contato. Assim, o nascimento da educação inclusiva é 
produto da evolução do conceito de educação especial no decorrer da 
história, e também da compreensão da igualdade entre os seres humanos 
(ZYCH; UJIIE, 2008, p.2). 

 

Ainda, ao visitar este período histórico, em que deficientes eram excluídos 

socialmente, vemos que as iniciativas dedicadas a estabelecer um melhor convívio 

social às pessoas com deficiência eram tentativas isoladas, sem amparo das 

políticas públicas. Um século se passou antes de a educação especial começar a 

integrar o nosso sistema de ensino (MANTOAN, s/d).  

As ações de apoio às pessoas com deficiência eram, no período de 1854 a 

1956, de caráter privado, onde enfatizava-se o atendimento clínico especializado. 

Mas aos poucos a esfera educacional também começou a ser levada em 

consideração, sendo criadas fundações de assistência (tanto clínica quanto escolar) 

às pessoas com deficiência física, mental e sensorial. A pioneira delas, o Instituto 

dos Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant), foi fundada no Rio de 

Janeiro em 1854. 

 

Entre a fundação desse Instituto e os dias de hoje, a história da educação 
especial no Brasil foi se estruturando, seguindo quase sempre modelos que 
primam pelo assistencialismo, pela visão segregativa e por uma 
segmentação das deficiências, fato que contribui ainda mais para que a 
formação escolar e a vida social das crianças e jovens com deficiência 
aconteçam em um mundo à parte (MANTOAN, s/d) 

 

Essa segmentação de deficiências foi o resultado da criação de instituições 

que, por possuírem caráter substitutivo ao ensino comum, acabou por isolar e 
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segregar as pessoas com NEE. Entre as instituições que ofereciam esse 

atendimento educacional especializado, destacam-se o Instituto dos Surdos Mudos 

(fundado em 1857 e hoje denominado Instituto Nacional da Educação de Surdos - 

INES); o Instituto Pestalozzi, instituição especializada no atendimento às pessoas 

com deficiência mental; e a APAE - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – fundada em 1954 (BRASIL – MEC - SEESP, 2010). 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

(Lei Nº 4024/61) aponta o direito dos “excepcionais3” à educação, 

preferencialmente dentro do sistema regular de ensino (BRASIL, 1961). Porém, a 

Lei Nº 5692/71, que altera a LDBEN de 1961, em seu nono artigo, define que “os 

alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em 

atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados 

deverão receber tratamento especial” (BRASIL, 1971). 

Essa lei, ao não organizar os sistemas de ensino para que atendesse às 

necessidades educacionais especiais, acabou por reforçar o encaminhamento 

dos alunos para as escolas especiais. 

 
Nesse período, não se efetiva uma política pública de acesso universal à 
educação, permanecendo a concepção de ‘políticas especiais’ para tratar 
da educação de alunos com deficiência. No que se refere aos alunos com 
superdotação, apesar do acesso ao ensino regular, não é organizado um 
atendimento especializado que considere as suas singularidades de 
aprendizagem (BRASIL – MEC – SEESP, 2010, p. 12). 
 

 

Porém, aos poucos, novos dispositivos legais foram criados, rumo a um 

tratamento mais adequado aos alunos com NEE. Como exemplo, temos a Lei Nº 

7853/89, que em relação aos alunos com deficiência, no artigo 8 e inciso I, define 

como crime “recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 

causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 

grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta” (BRASIL, 

1989). 

E também, é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, 

determinando no artigo 55 que “os pais ou responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). 

Consideramos que esta obrigatoriedade de matrícula de todos os alunos na rede 

                                            
3 Terminologia adotada na época. 



17 

 

regular já é uma iniciativa em direção à inclusão, apesar de não ser um fator 

suficiente para que esta ocorra. 

Este modelo pedagógico iniciado nos anos 70 e corroborado pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente em 1990 é um modelo integracionista. Essa fase na 

história da educação especial brasileira é denominada por Sassaki (1997, apud 

PEREIRA; SANTANA; SANTANA, 2012) como fase de integração, pois é o momento 

em que surgem classes especiais nas escolas de ensino regular. Para Pereira, 

Santana e Santana (2012, p. 12), “essas salas se baseavam na compreensão de 

que estando em salas à parte, separados dos alunos sem deficiência, os ditos 

‘excepcionais’ não atrapalhavam o ensino dos demais”. 

A integração é, portanto, a inserção do aluno com necessidades especiais 

nas classes regulares. Isso não significa, porém, que a sua necessidade esteja 

sendo atendida, pois o aluno com NEE é apenas colocado na mesma escola e/ou 

turma que os alunos regulares, sem que haja infraestrutura e apoio para ele.  

Esse apoio poderia se traduzir em professores de Libras e Braile para alunos 

com deficiências sensoriais, além de ambiente adaptado, para que alunos com 

deficiência física possam se deslocar livremente e em segurança. Apoiar também 

seria mudar a forma de ensino, para acolher os alunos como um todo, independente 

da necessidade especial que apresente. 

O acolhimento e apoio ao aluno com NEE não ocorre no processo de 

integração, que é somente colocá-los no mesmo ambiente de alunos regulares. O 

acolhimento verdadeiro e a real garantia de direito ao ensino na rede regular se dão 

no processo de inclusão, onde o aluno não só divide o mesmo espaço, mas é 

também respeitado pela sua diferença. 

Ainda na década de 90, mas num contexto mundial, temos a educação 

especial tratada em documentos como a Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994). São documentos importantes 

porque além de dispor sobre práticas e princípios na área das necessidades 

educacionais especiais, passaram a influenciar políticas de educação inclusiva no 

nosso país nos anos seguintes. 

A Declaração Mundial de Educação para todos é resultado da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990. O 

documento discorre sobre a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, 

entendendo e reafirmando que “a educação é um direito fundamental de todos, 
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mulheres e homens, de todas as idades, no mundo inteiro” (UNESCO, 1990). Cita 

ainda, como objetivos, a universalização do acesso à educação e a promoção de 

equidade. Em relação a pessoas com deficiência, o documento pontua que “é 

preciso tomar medidas que garantam a igualdade de acesso à educação aos 

portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema 

educativo” (ibid). 

Esta declaração traz à tona uma reflexão sobre as condições necessárias 

para uma efetiva universalização de acesso (ZEPPONE, 2011). Ao dar destaque à 

equidade, percebe-se um compromisso com a redução de disparidades 

educacionais. 

O outro documento internacional, a Declaração de Salamanca, foi inspiração 

para a implantação de ideias inclusivas em vários países. Gerada na Conferência 

Mundial em Educação Especial, em 1994, e organizada pelo governo da Espanha 

em parceria com a UNESCO, o documento avança ao valorizar a individualidade de 

cada aluno, independentemente da existência de alguma deficiência sensorial 

(PEREIRA, SANTANA E SANTANA, 2012). Proclama que “cada criança tem 

características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe 

são próprias” (UNESCO, 1994). E também, afirma que “os sistemas de educação 

devem ser planejados e os programas educativos implementados tendo em vista a 

vasta diversidade destas características e necessidades” (ibid). 

A Declaração de Salamanca aborda não só o acesso à escola regular, mas 

também ressalta a necessidade de uma pedagogia centrada na criança, capaz de 

atender suas especificidades. Defende que “as escolas regulares, seguindo esta 

orientação inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes 

discriminatórias” (ibid). Assim, este documento segue como principal referencial nos 

debates sobre educação inclusiva, pois destaca a perspectiva de que a escola é que 

deve se adequar ao aluno, e não o contrário. 

 
 
A evolução dos serviços de educação especial caminhou de uma fase 
inicial, eminentemente assistencial, visando apenas ao bem-estar da 
pessoa com deficiência para uma segunda, em que foram priorizados os 
aspectos médico e psicológico Em seguida, chegou às instituições de 
educação escolar e, depois, à integração da educação especial no sistema 
geral de ensino. Hoje, finalmente, choca-se com a proposta de inclusão total 
e incondicional desses alunos nas salas de aula do ensino regular. 
(MANTOAN, s/d) 
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Os últimos 25 anos, desde a década de 90 até o presente momento, foram 

um período de muitos avanços na área das necessidades educacionais especiais, 

em que muitos decretos, portarias e diretrizes foram criadas ou tiveram texto 

reescrito visando um melhor tratamento aos alunos com NEE e, assim, refletindo 

uma mudança de perspectiva em relação ao que se entende como uma educação 

para todos.  

Porém, é importante salientar que esta fase foi também marcada por alguns 

retrocessos, e nesse estudo, disporemos brevemente sobre as principais leis que 

fundamentaram as políticas públicas de inclusão desses últimos anos. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9.394/96, no 

artigo 59, dispõe sobre os sistemas de ensino, que devem assegurar aos alunos 

currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas 

necessidades. Assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o 

nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências; e também fala sobre a aceleração de estudos aos superdotados para 

conclusão do programa escolar. Porém, em um trecho controverso (art. 58 e 

seguintes), estabelece que “o atendimento educacional especializado será feito em 

classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do 

ensino regular” (BRASIL, 1996). 

Já em 2001, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001), no artigo 2º, determinam que “os sistemas 

de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se 

para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais [...]” 

(BRASIL- MEC, 2001, p. 69).  

Essas diretrizes nos dão um indício de um atendimento educacional 

especializado de maneira complementar ou suplementar à escolarização. No 

entanto, também admite a possibilidade de substituir o ensino regular, e assim, 

acaba por não promover uma política de educação inclusiva na rede pública de 

ensino, prevista no seu artigo 2º. 

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, consolida esse movimento brasileiro de inclusão, trazendo 

diretrizes que fundamentam uma política pública voltada à inclusão escolar. 
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Consideramos um avanço, pois define o atendimento educacional especializado 

como não substitutivo ao ensino regular: 

 
 
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 
elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no 
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas 
na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independência na escola e fora dela (MEC, 2008, 
p.10). 

 
 

 Um conjunto de diretrizes foi elaborado em 2013, as denominadas Diretrizes 

Operacionais, regulamentando o atendimento educacional especializado na 

Educação Básica. Dentre as prioridades que o parecer estabelece, destacamos “a 

obrigatoriedade da matrícula dos alunos, público-alvo da Educação Especial, na 

escola comum do ensino regular e da oferta do atendimento educacional 

especializado”, e também, “a função complementar ou suplementar do atendimento 

educacional especializado e da Educação Especial, como área responsável pela sua 

realização” (MEC, SEB, DICEI, 2013, p. 301). 

Vemos que estas diretrizes ratificam a Política Nacional de 2008 e 

contribuem para uma reestruturação da escola, procurando eliminar barreiras físicas 

e de comunicação que impossibilitem o processo de escolarização de alunos com 

NEE, visando o seu pleno desenvolvimento acadêmico e social. 

 

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: SIGNIFICADOS 

 

Hoje há muita discussão acerca do termo inclusão, sem encontrar, porém, 

unanimidade em relação ao seu real significado. Entende-se o termo, em alguns 

países, como uma maneira de atender crianças com deficiência nas classes comuns 

do sistema regular de ensino, mas no contexto internacional, o termo inclusão é 

compreendido de maneira mais ampla, atestando o direito de todos – crianças, 

jovens e adultos – a uma educação de qualidade (AINSCOW, 2009). 

Dessa forma, a inclusão, através da educação, se torna uma maneira de 

minimizar a exclusão social, ao passo que o acesso é garantido a todos, sem 

discriminação de cor, etnia ou classe social. 
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Seguindo esta visão, Rodrigues (2006, p. 2) esclarece que “o conceito de 

inclusão no âmbito específico da Educação, implica, antes de mais, rejeitar, por 

princípio, a exclusão (presencial ou acadêmica) de qualquer aluno da comunidade 

escolar”. 

Essa ideia advém do fato de existirem pessoas com NEE, que aprendem de 

maneira diferente do que propõe a rede regular de ensino. Num país com tanta 

diversidade como o nosso, é preciso estar atento às especificidades dos nossos 

alunos, acolhendo a todos e satisfazendo suas necessidades básicas de 

aprendizagem. A educação deve ser acolhedora, e não excludente. 

A exclusão educacional ocorre por vários meios, entre eles a total falta de 

acesso à escola, e também através da existência de uma divisão entre escolas 

comuns (regulares) e especiais. Este último exclui porque segrega, privando alunos 

com necessidades especiais do convívio social pleno. 

A ideia de inclusão vem sendo desenvolvida aos poucos, tomando formas 

diferentes ao longo do tempo. Os sistemas educacionais promoveram diferentes 

meios de atender crianças com deficiências e/ou dificuldades de aprendizagem. A 

educação especial foi se desenvolvendo com o oferecimento ora como um 

complemento à educação regular - os sistemas de apoio pedagógico - ora como um 

sistema escolar independente, totalmente separado da educação geral.  

Historicamente, a nossa sociedade foi marcada pela presença de escolas 

especiais separadas das escolas de ensino regular, com o discurso de que seria o 

melhor para os alunos com necessidades especiais. Essa perspectiva foi ao longo 

do tempo sendo debatida e questionada, do ponto de vista dos direitos humanos. 

Esse sistema de separação hoje é visto como ineficiente e segregador (AINSCOW, 

2009).  

Embora haja boas intenções no desenvolvimento dos sistemas escolares de 

apoio, visto que se via necessário um currículo mais adaptado às necessidades do 

aluno com NEE, a inclusão não ocorre, pois nada é alterado no sistema regular de 

ensino para que as especificidades desses alunos sejam atendidas. A ideia de 

inclusão requer mudanças na estrutura curricular da rede regular para que se 

consiga atender a todo o alunado, com NEE ou não. Dessa forma podemos 

promover uma cultura de respeito à diversidade. 

Contudo, a troca de espaços educacionais, da escola especial para a escola 

regular, não é uma condição suficiente para que ocorra melhoria na formação dos 
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alunos com NEE (MORIÑA, 2010). A garantia de matrícula dos alunos com NEE na 

rede regular, sem a devida mudança organizacional, tem como resultado uma 

simples transferência de práticas especiais de educação para o ambiente escolar 

comum (AINSCOW, 2009) ou a redução da inclusão ao patamar da presença na 

escola sem oportunidade de acesso ao conhecimento. 

 O objetivo não é obter turmas especiais dentro de escolas regulares, mas 

promover mudanças nas estratégias de ensino para que se consiga atender a todos 

num mesmo ambiente. Somente conseguiremos encarar a diversidade de alunos de 

maneira positiva quando as diferenças individuais forem abordadas como uma forma 

de enriquecer o aprendizado, e não como um problema a ser consertado. 

Entende-se que o aprendizado efetivo independe das deficiências que o 

aluno possa ter, e por isso, não há necessidade de separação entre escola regular e 

escola especial. A maneira mais eficiente de satisfazer as necessidades de 

aprendizagem de todos os alunos seria reorganizar e trazer melhorias à escola 

regular, acolhendo todo e qualquer aluno. 

 Assim, o significado de acolhimento que atribuímos à inclusão, nesse 

presente estudo, vem da crença de que a educação é um direito humano básico e 

tem papel fundamental na formação de uma sociedade mais justa. 

Ratificando essa perspectiva, o projeto nacional de educação (PNE) 

brasileiro tem como base um ensino ministrado no princípio de “igualdade de 

condições para o acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola [...]” (MEC-

SEB-DICEI, 2013, p. 19).  

Vemos então, que a educação inclusiva é um processo, no qual busca 

garantir uma educação para todos através de políticas públicas e práticas 

educacionais. A educação inclusiva deve, antes de tudo, garantir o acesso à escola 

e à qualificação, e em seguida atender às mais variadas necessidades educacionais. 

Também deve nos fazer refletir sobre a qualidade do que está sendo feito e assim, 

se tornar um caminho para construir uma sociedade mais justa e igualitária. 
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3 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS 

 

Pela análise apresentada no Capítulo 2, o significado de inclusão no 

contexto escolar é mais abrangente do que a simples presença de alunos com 

deficiência nas classes comuns do ensino regular e demanda ações das esferas 

governamentais e de todos que atuam nas escolas. 

Em relação ao fazer docente, a inclusão está condicionada ao rompimento 

com a abordagem tradicional dos conteúdos, geralmente centrada na oralidade e 

escrita do professor e à promoção de mudanças nas estratégias e recursos de 

ensino, a fim de atender todos os alunos num mesmo ambiente.  

Nesse sentido, como exposto na introdução, nos propomos, nesta 

monografia, a realizar uma investigação a partir da seguinte questão: Quais as 

principais mudanças que deveriam ocorrer no ensino de Física da Educação Básica, 

de modo a reconhecer, respeitar e valorizar as especificidades dos deficientes 

visuais nos processos de ensino e de aprendizagem? 

Essas respostas serão subsídios para alcançarmos os seguintes objetivos: 

- Geral: Contribuir para a melhoria do ensino de Física na Educação Básica 

na perspectiva da inclusão de deficientes visuais nas classes comuns do ensino 

regular. 

- Específicos: apresentar sugestões de atividades para o ensino do tema 

Equilíbrio; propor recursos e estratégias didáticas adequadas à percepção do 

conteúdo por todos os alunos (com ou sem deficiência visual). 

Entendemos que o professor tem um papel extremamente importante no 

processo de educação inclusiva, e uma prática educacional que se diferencie da 

metodologia puramente expositiva faz com que os alunos se apropriem do 

conhecimento de maneira mais eficaz e, antes de tudo, desperte o interesse dos 

alunos por Ciência. Dessa forma podemos tornar o conteúdo escolar interessante e 

significativo para todos os alunos. 

 

 



24 

 

4 METODOLOGIA: PRINCIPAIS ASPECTOS 

 

O tema a ser tratado na atividade de ensino que proporemos nesta 

monografia refere-se às condições de equilíbrio. O delineamento da nossa proposta 

visa o caráter experimental, usando também o próprio corpo como parte do 

aprendizado do tema. Este fator se mostra essencial para alunos com deficiência 

visual, e também facilita o aprendizado de alunos sem deficiência visual, ratificando 

o que defendemos nesse estudo: o Ensino a todos, num mesmo ambiente. Dito de 

outra forma, acesso às estratégias e aos recursos didáticos previstos para os 

processos de ensino e de aprendizagem, tanto para os videntes quanto para os 

cegos ou com baixa visão, de modo a oportunizar a participação de todos os alunos. 

De uma maneira geral, a forma de abordagem que propomos é uma 

sequência de ensino que se baseie na problematização dos conteúdos, para que o 

aluno sinta a necessidade de se apoderar de um conhecimento que ainda não 

possui, tornando-se capaz de relacionar o conteúdo escolar com situações 

cotidianas, presentes em seu contexto social. 

Para a escolha do tema, se fez necessário uma investigação bibliográfica de 

assuntos já abordados que visavam práticas pedagógicas para alunos deficientes 

visuais e com baixa visão. O objetivo desse levantamento foi verificar os conteúdos 

escolares de Física pouco explorados na perspectiva inclusiva, de modo a balizar 

nossa escolha por um tema pouco abordado. 

A motivação para este trabalho advém, entre outros fatores, da carência de 

informação sobre a deficiência visual e o contexto escolar, isto é, da falta de preparo 

sobre o que pode ser realizado para acolher estes alunos na escola, tanto do ponto 

de vista estrutural (acessibilidade) quanto em relação à maneira de tratar os 

conteúdos. Queremos com este trabalho, ajudar as pessoas a perceberem o 

deficiente, e respeitá-lo como cidadão. As políticas públicas avançaram de forma a 

garantir o direito de todos à educação, e agora as práticas educacionais precisam 

acompanhar o movimento de educação inclusiva e reconhecer e valorizar todo e 

qualquer aluno. 

Para tanto, começamos com um resgate histórico do movimento de inclusão 

e de como se deu esse processo ao longo do tempo, num contexto nacional e 

internacional. Vimos que à inclusão se atribui vários significados, sendo um tema 

abrangente. Partindo do princípio de promover um ensino de qualidade a todos – 
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crianças, jovens e adultos – buscamos agregar conhecimento e valor ao Ensino de 

Física na Educação Básica. 

Para a construção de resposta para a nossa questão de investigação e de 

subsídios para o alcance dos objetivos previstos realizamos estudo teórico em 

bibliografia pertinente à educação inclusiva de modo geral e, mais especificamente, 

sobre os obstáculos e possibilidades para o deficiente visual no processo de 

aprendizagem. 

 Os resultados alcançados durante essas diferentes etapas metodológicas 

contribuíram para o planejamento e desenvolvimento de um conjunto de sugestões 

didático metodológicas para o ensino do tema Equilíbrio, incluindo recursos e 

estratégias didáticas adequadas à percepção do conteúdo tanto por alunos videntes 

com quanto para aqueles com deficiência visual. 
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5 A DEFICIÊNCIA VISUAL: OBSTÁCULOS E POSSIBILIDADES NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Mesmo com toda a mudança de perspectiva gerada pelos movimentos 

inclusivos, ainda se observa certo temor nos docentes em lecionar para alunos com 

deficiência visual. Sabemos que o processo de aprendizagem ocorrerá de maneira 

diferente, e que é necessário um olhar mais atento ao aluno com esta 

especificidade, mas, como proceder? Que estratégias relacionadas ao ensino-

aprendizagem devem ser adotadas? 

Esse temor por parte dos professores vem muitas vezes da falta de preparo 

em sua formação. Ainda não há muita discussão sobre o processo formativo dos 

licenciandos em relação à deficiência visual. Avançamos bastante na legislação ao 

garantir o ingresso de alunos deficientes visuais nas escolas do sistema regular de 

ensino da Educação Básica, mas não podemos esquecer a importância da formação 

continuada dos professores para lidar com a nova realidade que se apresenta 

(BARBOSA-LIMA; MACHADO, 2011). 

Assim, o objetivo desta parte da nossa investigação é discutir limites, 

possibilidades e obstáculos que pessoas cegas e com baixa visão enfrentam no 

ambiente escolar, para uma melhor compreensão de seu processo de 

aprendizagem. Percebe-se que o desconhecimento sobre questões relacionadas à 

deficiência visual dificulta o processo de inclusão desses alunos (MONTEIRO, 

2011), e por isso é necessário conhecer o assunto e entender melhor esta 

especificidade. 

O primeiro passo para implementar uma educação inclusiva atendendo às 

necessidades do aluno com deficiência visual seria investigar como este aluno 

aprende, para então alterar os modelos pedagógicos tradicionais e repensar a 

prática docente de modo que envolva todos os alunos e promova uma participação 

efetiva do aluno com deficiência. Sobre participação efetiva, Camargo (2012, p. 18) 

nos esclarece que: 

 
 
[...] é entendida em razão da constituição de uma dada atividade escolar 
que dá ao aluno com deficiência plenas condições de atuação. A 
participação efetiva pode, portanto, servir como parâmetro sobre a 
ocorrência ou não de inclusão, além de explicitar as reais necessidades 
educacionais do aluno com deficiência. 
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Buscamos, portanto, uma reflexão sobre que saberes deve possuir o 

docente, a fim de contribuir para um ambiente mais inclusivo. Como se dá a 

organização de informações e concepções através dos órgãos dos sentidos? Na 

ausência do sentido da visão, como se dá o ato de perceber o mundo e de se 

relacionar com as pessoas ao redor? Essas perguntas são reflexos do nosso 

entendimento de que as perspectivas de ações inclusivas junto ao deficiente visual 

devem partir do referencial de percepção do aluno deficiente.  

Pensando dessa maneira, o professor estaria preparado para planejar 

atividades de ensino que atendam às especificidades educacionais dos alunos com 

e sem deficiência. 

Então, antes de tudo, é preciso saber que a deficiência visual não se limita 

somente a cegueira de nascença ou adquirida, mas também compreende a baixa 

visão. A expressão “deficiência visual”, portanto, se refere ao espectro que vai desde 

a cegueira total até o que chamamos de visão subnormal, ou baixa visão. 

 A legislação brasileira considera deficiente visual toda pessoa que possui, 

em seu melhor olho após correções com óculos ou lentes, uma acuidade visual 

menor que 20/200, isto é, que vê a menos de 20 m de distância um objeto que uma 

pessoa de visão comum vê a 200 m (CAMARGO, 2012). Com relação à baixa visão, 

a acuidade visual seria de 20/70, nas mesmas condições. Uma definição mais 

simples de baixa visão seria a incapacidade de enxergar com clareza suficiente para 

contar os dedos da mão a uma distância de 3 metros, à luz do dia (MEC, 2000). 

Uma pessoa nestas condições teria somente resíduos de visão. 

Apesar de ser importante reconhecer essa diferença, principalmente para 

que o potencial visual dos alunos com baixa visão também seja aproveitado nas 

atividades educacionais, alguns pesquisadores entendem que, essa definição de 

deficiência pela acuidade visual não é de todo apropriada, pois estabelece uma 

delimitação numérica que foca somente os seus limites, e não o que o aluno pode 

fazer. Masini (1993, p. 62) fala em “eficiência visual”, na qual:  

 
 
Criança cega é aquela cuja perda de visão indica que pode e deve funcionar 
em seu programa educacional, principalmente através do uso do sistema 
Braille, de aparelhos de áudio e de equipamento especial, necessário para 
que alcance seus objetivos educacionais com eficácia, sem o uso da visão 
residual. Portadora de visão subnormal, a que conserva visão limitada, 
porém útil na aquisição da educação, mas cuja deficiência visual, depois de 
tratamento necessário, ou correção, ou ambos, reduz o progresso escolar 
em extensão tal que necessita de recursos educativos. 
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Esse conceito é entendido como mais apropriado no âmbito educacional, 

pois se volta para as possibilidades do aluno, em vez das dificuldades. O educador 

deve refletir sobre estas questões na preparação de uma atividade inclusiva junto ao 

aluno deficiente, já que a adoção de uma ou outra definição implica nas ações 

dentro de sala. Partir somente do limite (do fato de não dispor de visão ou possuir 

visão residual) torna a aula uma questão compensatória, enquanto partir das 

possibilidades faz com que o aluno deficiente seja antes de tudo, aluno, que aprende 

de maneira única. 

A dificuldade no ensino e na vida cotidiana vem do fato de pertencermos a 

uma cultura construída através da visão (MASINI, 1993). Boa parte de nosso 

conhecimento é adquirido a partir de recursos visuais. A visão é o nosso principal 

meio de contato com o mundo exterior, nos permitindo perceber e explorar o mundo 

que nos cerca, mas deve-se entender que enxergar não é uma habilidade inata, isto 

é, quando nascemos ainda não sabemos enxergar, aprendemos a ver com o tempo 

(MEC, 2000). Como o desenvolvimento das funções visuais ocorrem nos primeiros 

anos de vida, nos acostumamos a esse recurso e não pensamos mais em como 

seria perceber o mundo sem a visão. 

Assim, como videntes, por não dispormos de muita experiência ao nos 

relacionar com as pessoas e adquirir conhecimento sem o sentido da visão, por 

vezes somos levados a um pensamento equivocado em torno da deficiência visual, 

e acabamos por aceitar alguns mitos de senso comum, que explicitaremos e 

tentaremos desconstruir a seguir. 

Existe o mito da substituição dos órgãos dos sentidos, onde entende-se que 

o tato e a visão, por exemplo, podem substituir a vista (CAMARGO, 2012). Está 

relacionado à compensação, substituindo um sentido na falta de outro. É uma falsa 

ideia, pois a privação de um sentido não pode ser compensada por outro. Não há 

comprovação científica de que os deficientes visuais escutem melhor que os 

videntes pelo simples fato de não enxergarem. O que podemos dizer é que dirigimos 

a nossa atenção para a captação de elementos do ambiente através dos outros 

sentidos, quando privados da visão, no caso do deficiente visual, ou quando 

simplesmente fecha-se os olhos, no caso dos videntes. Para Monteiro (2011, p. 4), 

quando não temos condições para ver,  
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Temos a impressão de estarmos ouvindo ‘melhor’ do que antes, 
percebendo tatilmente mais diferenças no ambiente, como, por exemplo, a 
passagem de uma corrente de ar ou um som longínquo anteriormente 
despercebido. Interessante é pensar que repetimos esse tipo de 
comportamento (fechar os olhos) instintivamente, quando queremos focar 
nossa atenção em alguma tarefa que não envolva o sentido da visão, como, 
por exemplo, quando fechamos os olhos para ouvir música, rezar, meditar 
etc. Parece que, ao isolarmos o sentido da visão, concentramo-nos melhor 
na execução das tarefas citadas, as quais prescindem desse sentido para 
sua efetivação. 
 
 

Assim, a cegueira não provoca um aprimoramento das outras capacidades 

sensoriais, mas modifica a atenção dada à audição e ao tato. Nós, videntes, é que 

estamos acostumados a dar mais atenção à visão, que é o sentido pelo qual 

captamos a maioria das informações. 

Outro mito existente é aquele segundo o qual uma pessoa que nasce com a 

visão perfeita está, por si só, capacitada a ver. Como falamos anteriormente, o ato 

de ver não é inato, é preciso aprender a ver. Este não é um processo consciente. 

Sem pensar, ensinamos bebês a enxergar, ao apontar para as coisas no ambiente e 

ir mostrando, dizendo “olha o cachorrinho”, por exemplo (MEC, 2000). Isso está 

ligado à nossa percepção visual, a partir da qual Monteiro (2011, p. 7) explicita que 

nessa interação olho-cérebro, “passamos a decodificar o que estamos vendo, 

percebemos contornos, discriminamos formas, adquirimos a noção de profundidade 

[...], entre outras habilidades”. Nessa interação dos sentidos com o ambiente, 

memorizamos rostos, cores e imagens, obtendo uma memória visual. 

Para quem enxerga, é difícil imaginar uma vida sem qualquer forma visual 

ou cor, pois as cores e imagens fazem parte do pensamento do vidente (MEC, 

2000). Mesmo que este feche os olhos, não é possível reproduzir o comportamento 

do cego, pois a memória visual dá ao vidente, a consciência do que ele não está 

vendo. 

Consideramos importante desmistificar essas ideias por entendermos que 

conhecer a deficiência visual constitui um passo importante para a aceitação da 

diferença. A mudança de postura por parte do professor e de toda a sociedade 

começa na mudança de pensamento, e isso requer maior conhecimento acerca 

desta especificidade. 

Então, como acolher e orientar o deficiente visual em sala, já entendendo 

melhor sobre ele e sua percepção de mundo? Não há qualquer fórmula mágica, mas 

sabemos que um dos obstáculos à inclusão do aluno cego é a comunicação verbal 

em sala de aula. Em relação ao processo de comunicação, as pessoas cegas 
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realmente se queixam do fato de nem sempre poderem acompanhar, da mesma 

forma que o aluno vidente, uma aula inteira ou até mesmo uma conversa. O gestual 

lhes escapa e assim perde-se um pouco da compreensão. Temos aqui um 

paradigma visuocêntrico, termo cunhado por Belarmino4 (2004, apud MONTEIRO, 

2011, p. 10), para denotar esse predomínio da visão sobre os outros sentidos. 

Esse obstáculo à aprendizagem, porém, pode se tornar uma possibilidade 

quando o professor está atento à sua fala, evitando termos como aqui e ali, lá e cá, 

por exemplo, onde não é possível para o aluno cego entender o que está 

acontecendo ao seu redor. Com isso, o educador estará respeitando a forma de 

comunicação que o aluno deficiente visual tem com o mundo, utilizando uma 

linguagem condizente com os sentidos que ele dispõe.  

Outra viabilidade de aprendizagem para o deficiente visual são os materiais 

didáticos. Eles têm muita importância, pois, dentre outros benefícios, podem suprir 

lacunas na aquisição de conhecimentos. Os recursos didáticos auxiliam tanto o 

professor quanto o educando no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

facilitam a formação de conceitos e fornecem um maior contato do aluno com o 

ambiente físico (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000).  

As opções são muitas, desde materiais táteis, que possibilitam um melhor 

entendimento tanto pelo aluno cego quanto pelo aluno vidente, até materiais mais 

específicos, como livros falados, livros em braille e sintetizadores de voz, que 

conectado ao computador, permitem a leitura de informações exibidas em um 

monitor. 

Por fim, para uma aprendizagem efetiva e uma verdadeira inclusão dos 

alunos cegos e de baixa visão na Educação Básica, toda a sociedade deve estar 

envolvida, desde a família, corpo docente e toda a escola, sabendo que a presença 

do aluno na escola regular é só um dos pilares para o respeito à diferença e à 

diversidade. O desafio maior está na adequação da escola ao aluno com deficiência, 

e isso só ocorrerá mediante o fornecimento de condições para o seu pleno 

desenvolvimento acadêmico e social.  

 

 

                                            
4 BELARMINO, Joana. Aspectos comunicativos da percepção tátil: a escrita em relevo como 
mecanismo semiótico da cultura. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004. 
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6 O ENSINO DE FÍSICA E A INCLUSÃO DE DEFICIENTES NAS 

CLASSES COMUNS 

 

Até o momento, foi debatida nesta monografia, a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais na rede regular de ensino, mostrando que a educação é um 

direito humano básico e salientando a importância de um olhar mais atento às 

especificidades dos alunos, para que assim se consiga promover mudanças nas 

estratégias de ensino que atendam a todos. 

Tratamos a educação de maneira ampla, discorrendo sobre as formas de 

deficiência e a necessidade de acolher todo e qualquer aluno na esfera educacional.   

Assim, depois de tratar sobre a educação no que diz respeito ao acesso, 

permanência e participação de todos os alunos com NEE no ambiente escolar, este 

tópico propõe uma discussão sobre as práticas educacionais relacionadas ao ensino 

de Física, visando incluir o aluno deficiente visual nas classes comuns. 

Que desafios podemos enfrentar e quais são as perspectivas dos 

professores no processo de ensino e aprendizagem de Física a estudantes cegos e 

com baixa visão?  

Como já foi discutido no capítulo 3, a nossa cultura é baseada em aspectos 

visuais, e nosso conhecimento é adquirido a partir destes recursos. Mudar o atual 

modelo educacional de ensino implica em refletir sobre a forma não-visual de 

perceber o mundo, para que a prática pedagógica tenha um impacto positivo na 

aprendizagem destes estudantes. Nossa investigação procura indagar sobre como 

os alunos deficientes visuais compreendem os conceitos físicos, e de como ocorre a 

construção de conhecimentos em certos campos da física. 

É sabido que certas áreas da física são mais fáceis de serem tratadas com 

deficientes visuais, pois não necessitam por completo do sentido da visão para 

compreendê-las. Outros assuntos, como o fenômeno de luz e cor, por exemplo, 

estão vinculados a representações visuais, e é importante esclarecer que mesmo 

com novas metodologias e práticas de ensino, certos conteúdos não terão a total 

compreensão por parte do aluno cego, mas isso não significa que não devem ser 

abordados. 

Pesquisas nos mostram que podemos desenvolver, como professores, 

atividades que permitam aos alunos usar outros sentidos, como o tato e a audição, 

para uma melhor compreensão daquele determinado fenômeno físico estudado. A 
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diferenciação entre significados vinculados aos estímulos visuais, e que podem ser 

substituídos por outros sentidos, e os significados que são indissociáveis do sentido 

da visão é de muita relevância para o nosso saber docente e serão abordados mais 

adiante neste capítulo. 

A maneira como a Física é ensinada hoje, através de aulas totalmente 

expositivas e estruturadas a partir de recursos visuais é questionada devido à falta 

de um componente essencial aos alunos com deficiência visual e bastante útil aos 

alunos videntes: a experimentação.  

O professor não está acostumado a promover recursos táteis para facilitar a 

aprendizagem e a culpa não é de todo deste profissional. A formação dos 

professores é voltada, geralmente, para aqueles que não demandam de 

atendimento às suas necessidades educacionais especiais, e assim propaga-se o 

ensino através exclusivamente do quadro. O desconhecimento de práticas 

pedagógicas alternativas e o uso de recursos unicamente visuais como quadro, 

projeções e desenhos tornam um empecilho à inclusão destes alunos. 

A Física é um campo de saber que possui muita dependência de gráficos, 

tabelas, desenhos e diagramas em sala de aula. O aluno deve ser capaz de 

representar e compreender fenômenos a partir de uma equação ou de um gráfico, 

por exemplo, para auxiliar a construção do modelo teórico. Isso significa, para o 

ensino tradicional, o uso de inúmeros elementos visuais que escapam aos alunos 

com deficiência visual. 

Quando o aluno precisa de uma visualização, recursos táteis podem ser 

construídos para que o aluno se familiarize com o problema por meio do tato. E 

engana-se quem pensa que essa prática pedagógica beneficia apenas os 

deficientes. Os alunos videntes também constroem seu conhecimento de maneira 

eficaz, utilizando outros sentidos e lidando com o conteúdo de maneira diferente. 

Tomamos por exemplo, o estudo e ensino da óptica geométrica, onde vamos 

abordar o comportamento da luz. Considerando-a um feixe de partículas que se 

propaga no espaço, discutimos as suas propriedades, como a sua propagação 

retilínea e a sua independência ao cruzar com outros feixes de luz, além de 

abordamos a reflexão e refração da luz na interação com superfícies ou obstáculos. 

Tradicionalmente, usamos esquemas visuais porque a óptica geométrica depende 

dessas representações. A luz é um tema indissociável de aspectos visuais para sua 

compreensão, e por isso é assunto que apresenta dificuldade em ser ensinado para 
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alunos cegos de nascença. Estes alunos não terão a total compreensão do que é 

luz, mas a abordagem do conteúdo em sala de aula através da experimentação 

facilita a aprendizagem e torna o conteúdo mais acessível a eles.  

Dickman e Ferreira (2008, p. 11) nos dá um exemplo de atividade 

experimental que facilitou a compreensão do conteúdo de óptica: 

 
 

Ao abordar a óptica geométrica, o entrevistado-professor criou modelos 
utilizando canudinhos para representar os raios de luz. Canudinhos de 
vários diâmetros foram associados às diferentes frequências. Para mostrar 
a reflexão da luz, os raios foram colados sobre uma superfície. Assim, os 
estudantes puderam observar, pelo tato, os raios incidente e refletido, bem 
como os ângulos que estes formam com a normal, representada por pregos 
fixados na superfície. 

 
 

A experimentação no ensino se mostra uma aliada importante na construção 

do saber de todos os alunos, pois contribui para uma verdadeira aprendizagem dos 

conceitos físicos. A atividade experimental faz com que os conceitos abordados 

permitam ao aluno deficiente visual a criação de um modelo mental, que os videntes 

já possuem devido aos recursos visuais.  

Percebemos a importância dessas atividades para os alunos deficientes na 

construção de um modelo mental e posterior representação de fenômenos físicos. A 

capacidade de aprendizado desses estudantes é igual ao dos alunos videntes, basta 

que o recurso de ensino esteja adequado à sua limitação visual. Quando 

promovemos atividades como esta em sala de aula e nos preocupamos com a 

nossa fala, com o cuidado em não pronunciar palavras como “aqui” e “ali”, que não 

fazem sentido para o aluno cego, estamos criando novas possibilidades de 

aprendizado e diminuindo as barreiras existentes na construção de seu 

conhecimento. 

Sobre a inclusão de alunos deficientes visuais em aulas de Física das 

classes comuns, outro aspecto deve ser levado em consideração: a 

descentralização do professor nos processos de ensino e de aprendizagem. Nesse 

processo, a problematização dos conteúdos escolares, na qual a vivência dos 

alunos é tomada como ponto de partida, oportuniza o diálogo, intensificando as 

interações e retirando do aluno o papel de mero espectador. Esse aspecto nos 

remete a Paulo Freire, no sentido que “a experiência existencial do educando é o 

ponto de partida da ‘educação problematizadora’, que o considera num contexto de 
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vida (numa realidade) passível de ser conhecido e modificado” (DELIZOICOV, 1983. 

p. 86). 

Costa e Turci (2011) ressaltam que apesar da concepção freireana de 

educação anteceder o movimento mundial de inclusão, ela se coloca 

contemporaneamente como um referencial para a uma real inclusão, já que 

pressupõe que: 

 
 
[...] a interação entre educador e educandos é pautada pelo princípio da 
igualdade, estabelecendo uma relação dialógica entre professor e aluno, no 
qual as práticas educativas desenvolve-se em um processo de duas vias, o 
professor ao ensinar também aprende e em contrapartida o aluno ao 
aprender também ensina. A construção de conhecimentos não ocorre, por 
meio de uma relação autoritária e verticalizada, ao contrário, desenvolve-se 
baseado na autonomia dos educandos, e na valorização dos saberes por 
eles adquiridos na realidade social em que estão inseridos. Configurando-se 
assim, como uma escola promotora da real inclusão de todos, através de 
um processo de humanização dos alunos e do mundo, criando as condições 
necessárias para que os educandos com NEEs ou não, conquistem a 
posição de sujeitos na apropriação e construção de conhecimentos 
(COSTA; TURCI, 2011, p. 3.768). 
 
 

Essa relação dialógica entre professor e aluno amplia os horizontes da 

comunicação em sala de aula. Retirar o professor do centro do processo de ensino-

aprendizagem dinamiza o ensino e dá voz aos alunos, valorizando o seu 

conhecimento de mundo. Assim, uma boa comunicação aliada a recursos que 

facilitem a experimentação em sala de aula, são condições que viabilizam a 

participação efetiva do aluno cego e com baixa visão no ambiente escolar. 

É importante para o professor conhecer e identificar as dificuldades e 

viabilidades para a inclusão do deficiente visual nas aulas de Física, para uma 

análise da qualidade da participação desse aluno nas atividades experimentais 

(CAMARGO, 2012). 

O aspecto comunicativo influi na participação efetiva dos alunos, e pode ser 

ferramenta de análise para a ocorrência ou não de inclusão. Uma boa comunicação 

representa uma viabilidade para o aprendizado do aluno cego, enquanto uma 

despreocupação com a fala se torna uma dificuldade para a construção de seu 

conhecimento. O contexto comunicativo está ligado, portanto, à qualidade da 

participação. 

Assim, refletir sobre a comunicação em sala de aula significa perceber se as 

informações veiculadas pelos professores e alunos videntes são acessíveis aos 
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alunos cegos e, também, compreender de que maneira a falta de visão influencia a 

compreensão de significados dos fenômenos físicos (CAMARGO, 2012). 

Camargo (2012, p.44) afirma que “[...] a construção dos significados 

científicos sofre influência da linguagem empregada em sala de aula”, e assim, nós 

professores devemos identificar as estruturas de linguagem que permitem a 

acessibilidade do deficiente visual. Quanto aos tipos de linguagem, observamos que: 

 
 
A estrutura empírica (da linguagem) pode se organizar em termos 
fundamentais e mistos. As estruturas fundamentais são constituídas pelos 
códigos visual, auditivo e tátil, articulados de forma autônoma ou 
independente uns dos outros. As estruturas mistas surgem quando os 
códigos fundamentais se combinam de forma interdependente, ou seja, 
estruturas audiovisual, tátil-visual, tátil-auditiva etc. (CAMARGO, 2012, p. 
45). 
 
 

A percepção sensorial gera a construção de significados para a 

aprendizagem do fenômeno físico, e esses significados, podem estar associados 

unicamente ou não aos estímulos visuais. As relações entre o significado e a 

percepção sensorial são principalmente a indissociabilidade e a vinculação. Um 

significado indissociável é aquele em que a representação mental é indissociável de 

determinada percepção sensorial. Um exemplo seria o fenômeno luminoso, 

inacessível às pessoas cegas de nascimento, necessitando de representações 

visuais para total compreensão.  

Mas, como já dito anteriormente, este assunto não deve ser deixado de ser 

estudado em sala de aula, pois o deficiente visual compreenderá o fenômeno de 

outra maneira, a partir de significados sociais relacionados ao fenômeno da luz. 

O significado vinculado à determinada percepção sensorial, por outro lado, é 

aquele que pode ser representado por meio de várias percepções. Não depende 

exclusivamente de uma determinada percepção para a construção de um modelo 

mental. Assim, recursos táteis e tátil-auditivos, por exemplo, se enquadram nessa 

categoria e tornam a experimentação uma ferramenta eficaz de aprendizagem. O 

deficiente visual consegue construir seu conhecimento usando outros sentidos, 

diminuindo a barreira inicial que a ausência de visão impõe. 

Sobre a ação docente frente aos recursos didáticos, Costa, Queiroz e 

Furtado (2011, p. 3-4) ressaltam que: 

 
 
 



36 

 

[...] é necessário que o professor entenda que o deficiente visual, embora 
possua uma compreensão diferente do mundo ao seu redor, ele não possui 
sua capacidade de aprendizado inferior aos demais, sendo possível 
compreender os fenômenos físicos dos quais participa em seu dia a dia, 
desde que mude o referencial observacional para o tátil, auditivo, olfativo ou 
sinestésico. 
 
 

Quando comparada a outras linhas de pesquisas da Educação em Ciências, 

a investigação no campo de um ensino de Física na perspectiva da inclusão se 

mostra em um estágio inicial, apesar de diversas iniciativas. 

Conzendey, Costa e Pessanha (2011, s/p) ao realizarem estudo documental, 

com o objetivo de melhor conhecer as proposições de práticas viáveis ao processo 

de inclusão de deficientes visuais em artigos de ensino de Física, publicados entre 

1999 e 2011, concluem que há uma riqueza de dados no material analisado. 

Contudo, sinalizam que: 

 
 

[...] há um longo caminho a ser percorrido ainda, muito a se pesquisar sobre 
práticas de inclusão em turmas de Física. No entanto, os resultados que as 
pesquisas nessa área apresentam já são suficientes para afirmar que, se 
práticas diferenciadas forem adotadas, os alunos com deficiência visual 
podem, sim, ser incluídos nas aulas de Física e participar ativamente do 
processo de ensino e aprendizagem. 
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7 SUGESTÃO DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE EQUILÍBRIO 

 

Há muitas pesquisas na área de ensino que refletem sobre a importância de 

tornar a aprendizagem mais eficaz, e muito se fala na Aprendizagem 

Problematizadora como uma prática de ensino satisfatória na aquisição de novos 

conhecimentos por parte dos alunos. 

O desejável com a problematização é, além de promover o interesse do 

aluno, propor questões que de fato considere os conteúdos e habilidades a serem 

ensinados/aprendidos, buscando transformar a realidade em um problema que 

mereça ser estudado e questionado.  

Pode ser feito de várias maneiras, entre elas uma questão, uma situação, 

um experimento inicial, algo que tenha como objetivo envolver os alunos na 

atividade que será realizada. O processo de interação se inicia gerando uma 

polêmica com os alunos sobre o assunto, motivando a maior parte deles, e fazendo 

com que eles tenham a necessidade de aprender novos conhecimentos para 

entender/ aprender o problema apresentado.  

O aluno se sente desafiado a mobilizar seus conhecimentos para resolver/ 

explicar o que foi proposto e, mais importante, estimulado a aprender mais a 

respeito do tema e construir explicações satisfatórias. No processo todo, os alunos 

provavelmente irão abandonar, complementar ou reformular suas hipóteses iniciais, 

substituindo-as por outras mais adequadas. 

Tendo isso em mente, pensamos numa sequência de atividades de ensino 

que ajude o aluno a construir seu conhecimento a respeito do tema Equilíbrio, 

inserindo novos conceitos ao longo de toda a atividade, de maneira gradual. 

A noção de equilíbrio começa a fazer parte da vida das pessoas desde muito 

cedo. Nos primeiros anos, a criança brinca com gangorras em parques. Comecemos 

explorando esta intuição. 
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Atividade 1 – Equilíbrio nos esportes 

 

Figura 15: Foto de jovem praticando slackline. 

 

 

Figura  26: Foto de jovem praticando escalada.  

 

 

O professor deve descrever as situações ilustradas nas fotos 1 e 2, 

possibilitando ao aluno cego ou com baixa visão participação na atividade. 

Entre o homem que anda sobre uma corda e a pessoa pendurada, que se 

move com o apoio das mãos, responda: qual das atividades é mais fácil de realizar? 

Por quê? 

Aqui o professor começará a desenvolver com os alunos os conceitos de 

centro de massa e pontos de apoio.  

                                            
5 Disponível em: <http://www.timeout.com.br/rio-de-janeiro/esporte-saude/features/44/slackline>. 
Acesso em: 06 mar. 2016. 
6 Disponível em: <http://www.livresportes.com.br/reportagem/escalada-onde-o-topo-e-o-limite>. 
Acesso em: 07 mar. 2016. 
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Atividade 2: Brincando com o corpo7 

 

O professor propõe aos alunos a realização de dois desafios. 

1º Desafio: Pede aos alunos para ficarem de pé e levantar os calcanhares. 

Depois, os alunos devem fazer o mesmo, porém com os pés bem próximos à 

parede. 

2º Desafio: Tentem tocar com as mãos os seus pés, sem curvar os joelhos. 

Parece muito fácil, mas agora encoste as costas na parede, e tente novamente tocar 

com as mãos a ponta de seus pés, lembrando que o corpo deve estar junto à 

parede. 

Depois das tentativas para a realização dos desafios, o professor deve 

questioná-los: O que ocasionou as dificuldades no 1º Desafio? Por que no segundo 

desafio vocês tendiam a cair? 

Essas experiências mostram que o equilíbrio exige certo deslocamento do 

corpo para que se mantenha na vertical, passando pelo centro de gravidade e pela 

base de apoio do corpo. 

 

Atividade 3 – Determinação do centro de gravidade 

 

Material necessário: 

• 4 folhas de papel de desenho (180 g/m2) 

• Régua 

• Carretilha de tecido 

• Material emborrachado  

 

Procedimentos: 

 

Previamente, o professor desenha, em cada uma das folhas, figuras 

geométricas, conforme, por exemplo, as sugeridas no Apêndice 10, recortando-as 

em seguida. 

Com a turma dividida em grupos, peça que, com auxílio da régua, os alunos 

tracem, com a carretilha8, retas que possam ir de um extremo ao outro da figura 

                                            
7 Desafios sugeridos por: MARQUES, Domiciano. Centro de gravidade e equilíbrio do corpo humano. 
Disponível em: <http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/centro-gravidade-
equilibrio-corpo-humano.htm>. Acesso em: 07 mar. 2016. 
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geométrica. Para tanto, a folha de papel deve ser colocada sobre o material 

emborrachado, conforme ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Ilustração de procedimento para a marcação da figura. 

 

 

Fonte: autora. 

 

Note que em algum momento essas retas irão se cruzar (Figura 4) 

 

Figura 4: Ilustração da marcação das retas nas figuras geométricas. 

                  

                                                         Fonte: desconhecida. 

O cruzamento entre essas retas é exatamente o centro de gravidade da 

figura. 

                                                                                                                                        
8 O uso da carretilha fará com que os traçados das retas fiquem em relevo, possibilitando aos alunos 
cegos percebê-las pelo tato, incluindo o ponto de interseção.  
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Figura 5: Ilustração do centro de gravidade de uma figura geométrica. 

 

                                             Fonte: desconhecida. 

 

Para verificar se de fato o centro de gravidade está localizado no encontro 

das retas, basta colocar a figura na horizontal sobre uma superfície pontiaguda (a 

ponta da tampa de uma caneta ou o próprio dedo), o aluno verá então que a figura 

permanecerá em equilíbrio, o que indica o centro de gravidade da figura geométrica. 

 

Atividade 4 - Centro de gravidade variável9 

 

Você dispõe de uma pequena caixa de papel10, confeccionada a partir de 

dobraduras, com uma bola de gude livre em seu interior.  

a) Movimente a caixa, deixando-a cair de uma mão para outra. É possível 

prever a trajetória da caixa? 

b) Onde se encontra o centro de gravidade (CG) do conjunto caixa-bola? 

c) Qual a diferença desta caixa para os objetos geométricos que utilizamos 

no experimento? 

d) Pode-se considerar o sistema caixa-bola como um objeto homogêneo? 

Explique por quê? 

 

 

                                            
 

9 Disponível em: <http://www.propostasensinodefisica.net/2_Atividades/mec-equilibrio.pdf>. Acesso 
em: 26 fev 2016. 
10 Orientações para a montagem da caixa no Anexo 11. 
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Atividade 5 – Experimento da gangorra 

Elaboramos neste trabalho um experimento para estudar equilíbrio e 

momento de forças, que consiste numa gangorra em que seu estado de repouso é 

horizontal, como na foto abaixo: 

Figura 6: Gangorra construída como recurso didático. 

 

Fonte: autora. 

 

O aparato experimental foi construído com auxílio de um marceneiro, com a 

orientação de que este deveria permanecer na horizontal quando estivesse em 

repouso, e mudar de posição com o mínimo de força aplicada.  

Dividimos a gangorra em 6 partes, de modo que houvesse 3 marcações de 

cada lado, a partir do centro da tábua. Nessas marcações, colamos ímãs de 

neodímio, para que objetos metálicos sejam fixados e promovam um melhor 

manuseio por parte dos alunos cegos e com baixa visão.  

Os objetos utilizados que melhor se adequaram ao experimento, devido à 

massa da gangorra e a não-uniformidade do material da tábua, foram porcas 

metálicas de 16g, que deram o desequilíbrio necessário ao nosso estudo. 

Assim, o experimento compreende o seguinte material: 

 Gangorra de compensado de madeira, fabricada unicamente para fins 

didáticos; 

 Ímãs de neodímio, de 2 mm X 1,5 mm, para graduação da tábua; 

 Porcas de ferro de 16g de massa, em blocos únicos, de 2 e 3 

unidades, compreendendo massas m, 2m e 3m.  

 Cola multiuso. 
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Figura 7: Preparação dos blocos de porcas.                 Figura 8: Blocos de duas unidades (2m). 

            

                  Fonte: autora.                                                                           Fonte: autora. 

Figura 9: Detalhe do ímã fixado com cola.                    Figura 10: Porcas divididas em conjuntos. 

                      

                Fonte: autora.                                                                            Fonte: autora. 

 

Propomos ao professor diversos casos possíveis de serem trabalhados com 

os alunos como problematização. Por exemplo: 

1º caso: 3 massas m são posicionadas no lado direito gangorra, conforme 

disposição na foto 11. Dadas as massas m, 2m e 3m, quais são as possíveis 

configurações de equilíbrio? 

Figura 11: exemplo de problematização 

 

Fonte: autora. 
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As figuras 12,13 e 14 mostram as possíveis combinações que visam o 

equilíbrio da gangorra com os corpos proposto no enunciado. Os alunos poderão 

usar os sentidos táteis e visuais, sendo de grande valia tanto para alunos videntes 

quanto para alunos cegos e com baixa visão. 

Figura 12: demonstração de equilíbrio. 

 

Fonte: autora. 

 

Figura 13: segundo caso de demonstração de equilíbrio. 

 

Fonte: autora. 

Figura 14: terceira demonstração de equilíbrio. 

 

Fonte: autora. 

Os alunos estarão livres para testar as formas possíveis de equilíbrio com 

diferentes massas, até que cheguem à compreensão do conceito do momento de 
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forças, atentando para o fato de que este deverá possuir o mesmo valor em ambos 

os lados da gangorra, para que ocorra equilíbrio. 

Mais casos podem ser dados, e o professor está livre para adotar a 

estratégia de ensino que considerar mais conveniente, seja fornecendo uma 

configuração de massas de um lado da tábua, e pedindo ao aluno que equilibre o 

outro, como no exemplo; ou então deixá-los livres para investigar todo o processo. O 

importante é que haja interação e engajamento entre os alunos, e o professor 

conduza a aula de modo a incentivar a experimentação e os questionamentos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo de todo o estudo, salientamos a necessidade de um olhar mais 

atento às pessoas com necessidades especiais, em especial os deficientes visuais, 

tão carentes de amparo e apoio no ambiente escolar. Fizemos um resgate histórico 

delineando todo o processo de reestruturação de conceitos até o atual movimento 

de inclusão. 

Também apresentamos as principais dificuldades que toda a comunidade 

acadêmica e escolar possuem na tentativa de promover a inclusão dos alunos 

deficientes visuais. A falta de preparo dos professores em lidar com essa questão é 

resultado da má formação na Universidade, que cultua o ensino tradicional e ainda 

não valoriza as diferenças e as várias formas de aprendizado. Entendemos que a 

culpa não é do professor, mas ele deve buscar estratégias de ensino que 

possibilitem o entendimento do conteúdo por todos os alunos. 

Para tanto, objetivamos o estudo desta especificidade e como o aluno 

deficiente visual aprende, a fim de entender as dificuldades e permitir novas 

possibilidades de aprendizado. Em seguida, mostramos que a Física pode ser um 

ramo muito difícil de ser adaptado à primeira vista, mas ao abraçar os conteúdos na 

perspectiva inclusiva com criatividade em produzir materiais, e com a 

descentralização da oralidade em sala, podemos promover um Ensino de qualidade 

e viável a todos. 

Por fim, as atividades sugeridas e o experimento apresentado foram muito 

satisfatórios e acreditamos que realmente podem promover uma melhoria no Ensino 

de Física da Educação Básica, na modalidade do Ensino Médio, para alunos com e 

sem deficiência. 
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10 APÊNDICE: MODELOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 
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11 ANEXO: MONTAGEM DO SISTEMA CAIXA-BOLA 

 

• Material necessário: 

- 1 folha de papel silhueta; 

- régua;  

- tesoura;  

- uma bola de gude. 

Montagem:  

- Utilize o papel silhueta para fazer um quadrado de lado igual a 16 cm;  

- Faça marcas no quadrado da seguinte maneira: 

a) dobre o quadrado marcando as diagonais; 

 

Figura 15: Procedimentos para a marcação das diagonais. 

 

 

 

 

 

b) dobre o papel do quadrado, virando seus vértices para o centro.  

b) dobre o papel do quadrado, virando seus vértices para o centro. 

 

Figura 16: Procedimentos para as dobraduras e marcações no quadrado. 

 

c) dobre o papel do quadrado, virando seus vértices para as últimas linhas 

marcadas, conforme indicado na Figura 16. 
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Figura 17: Procedimento para nova marcação de linhas e configuração das marcações no 
quadrado. 

 
Figura 17a: Procedimento  

 

 

 

 

 

 

O quadrado ficará com as seguintes marcações de dobraduras: 

Figura 17b: Configuração das marcações. 

 

 

 

 

 

 

d) dobre o papel do quadrado, fazendo o vértice A coincidir com o centro da linha A, 

conforme ilustra a Figura 18a.  

 

 

Figura 18a: Procedimento para a marcação das últimas linhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vértice A

Linha A
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Repetindo o procedimento para os demais vértices; o quadrado ficará com 

as seguintes marcações: 

Figura 18b: Configuração final das linhas marcadas no quadrado. 

 

 

 

 

 

 

e) dobre novamente o quadrado nas diagonais; corte o quadrado nas linhas 

assinaladas em preto (Figura 19a); abra o quadrado e a forma final será a mostrada 

na Figura 19b: 

Figura 19a: Indicação do corte. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19b: Forma final do quadrado, após os recortes. 

 

 

 

 

 

f) corte nos locais assinalados com traços pretos; monte caixinha, colocando dentro 

dela uma bola de gude; comece a brincar, passando a caixinha de uma mão para 

outra. 

 

 

 


