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RESUMO 

 
A procura por parte dos alunos com alguma deficiência sensorial às classes comuns do ensino 

regular tem aumentado cada vez mais. Entretanto, muitos professores não se veem preparados 

para receber esses alunos. Pior do que a apreensão de trabalhar com esses alunos é não ter 

comprometimento e acabar excluindo e marginalizando-os. Nesse trabalho buscamos traçar 

um quadro sobre as principais recomendações e/ou orientações para um ensino de Física 

inclusivo, com o intuito de tomá-lo como ponto de partida na proposição de recursos didáticos 

alternativos. Para tanto, fizemos uma revisão bibliográfica sobre o ensino de Física na 

perspectiva da inclusão, nos principais veículos de divulgação dos resultados da pesquisa em 

ensino de Física (revistas e eventos nacionais). Além disso, descrevemos os principais 

aspectos que caracterizam as tendências atuais para o ensino de Física na Educação Básica, 

bem como apresentamos as principais recomendações e orientações decorrentes da pesquisa 

em Ciências em prol da inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de Física. 

Configura-se como resultado dessa monografia a apresentação de dois kits experimentais que 

exploram com mais ênfase o tato e audição para a abordagem do tema Energia Mecânica.  

Apesar do potencial dos kits não ter sido avaliado quanto ao seu favorecimento à percepção e 

à compreensão do conteúdo científico por alunos cegos, entendemos que na escassez de 

recursos didáticos facilitadores para aprendizagem dos deficientes visuais, essa monografia 

apresenta contribuições. 

 

Palavras-chave: Física. Inclusão. Energia. Kits experimentais. Ensino Médio. Deficiência 

visual. 
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ABSTRACT 

 

The demand from students with any sensory impairment to common regular education classes 

has increased more and more. However, many teachers are not prepared to receive these 

students. Worse than the seizure to work with these students is not having commitment and 

end up excluding and marginalizing them. In this work we seek to draw a picture on the main 

recommendations and/or guidelines for inclusive Physical education, with the aim at taking it 

as a starting point in proposing alternative teaching resources. To this end, we made a 

literature review on the Physics teaching in perspective of the inclusion, in the main vehicles 

for the dissemination of research results on Physics teaching (periodics and national events). 

In addition, we describe the main aspects that characterize the current trends for the Physics 

teaching in basic education, as well as present the main guidelines and recommendations 

arising from the research in science in favor of the inclusion of students with visual 

impairments in Physics classes. It appears as a result of this monograph the presentation of 

two experimental kits that explore with more emphasis on tact and audition for the approach 

to the topic mechanical energy.  Despite the potential of the kits has not been evaluated as to 

its favoritism to the perception and understanding of the scientific content for blind students, 

we understand that the shortage of educational resources for learning facilitators for the 

visually impaired, this monograph presents contributions. 

 

Keywords: Physics. Inclusion. Energy. Experimental Kits. High School. Visual impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, o atendimento educacional às pessoas com deficiência teve início na 

época do Império, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854 – atual 

Instituto Benjamin Constant (IBC) – e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje 

denominado Instituto Nacional da Educação de Surdos (INES), ambos no Rio de Janeiro. Em 

1926 foi fundado o Instituto Pestalozzi, especializado no atendimento às pessoas com 

deficiência mental. Algum tempo depois, em 1945, na Sociedade Pestalozzi foi criado o 

primeiro atendimento especializado aos superdotados, por Helena Antipoff. E em 1954, foi 

fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. 

 A escola é um espaço democrático. E sua perspectiva deve ser sempre inclusiva e 

universal, de modo a acolher todos os alunos, inclusive aqueles que apresentam algum tipo de 

necessidade educacional especial. Entretanto, os profissionais da educação, dentre os quais, os 

professores, muitas vezes se dizem não capacitados o suficiente para acolher esses alunos. E, 

por falta de tempo, ou interesse – quando acham que não há jeito –, não buscam um 

aprimoramento na sua formação. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), ao estabelecer em seu Art. 

6° que a educação é um direito de todos, corroborou para a efetivação de mudanças nos rumos 

da educação para alunos com necessidades educacionais especiais. Após um longo período de 

segregação desses alunos, seguido por outro que se caracterizou como de integração, a 

perspectiva atual é a inclusão. Em outras palavras, a educação especial que se efetivava 

majoritariamente no âmbito de escolas especializadas (exclusivas) perdeu seu caráter 

substitutivo ao ensino regular (MEC, 2008). Atualmente, todos os alunos devem ser 

matriculados nas classes comuns do ensino regular, como estabelecido nos incisos I e III do 

Art. 1º e no Art. 2º do Decreto da Presidência da República Nº 7.611, de 17 de novembro de 

2011, transcrito a seguir. 

 

 

Art. 1
o
  O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo da educação 

especial será efetivado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem 

discriminação e com base na igualdade de oportunidades; [...] III - não exclusão do 

sistema educacional geral sob alegação de deficiência [...]. 

Art. 2
o
  A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado 

a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 
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§ 1º  Para fins deste Decreto, os serviços de que trata o caput serão denominados 

atendimento educacional especializado, compreendido como o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e 

continuamente, prestado das seguintes formas: 

I - complementar à formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no tempo e na frequência dos 

estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 

II - suplementar à formação de estudantes com altas habilidades ou superdotação [...] 

(BRASIL, 2011). 

 

 

 Os dados do último Censo Escolar (MEC – INEP, 2013), como podem ser 

visualizados nos Gráficos 1 e 2, demonstram que quantitativamente a política de inclusão tem 

resultado em um aumento significativo no número de matrículas de alunos com necessidades 

educacionais especiais nas classes comuns da rede regular de ensino. 

 

 Gráfico I: Evolução do número de matrículas relativo a alunos com necessidades educacionais especiais, no 

período 2007-2012. 

  

 

A evolução do número de matrículas, no período 2007-2012 de alunos com 

necessidades educacionais especiais, por etapa de ensino, nas classes comuns do ensino 

regular pode ser observada no Gráfico 2. 

 

 
 

Gráfico 2: Matriculados com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do ensino regular. 
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É perceptível o aumento no número de matrículas em todas as etapas da Educação 

Básica. Logo, ignorar a necessidade de reformulações na prática docente é equivalente a 

ignorar a presença desses alunos nas classes regulares e, consequentemente, negar-lhes a 

participação e o acesso ao conhecimento, em outras palavras, é negar-lhes a inclusão no 

contexto escolar. 

 Na atual política educacional, é responsabilidade de todos os professores, em um 

processo coletivo, criar, a partir da sua prática docente, um ambiente que favoreça, na sala de 

aula, o processo de inclusão de todos os alunos. Apesar de não termos dados estatísticos sobre 

o número de matrículas por tipo de necessidade educacional especial, em relação ao Ensino 

Médio, temos percebido um aumento no número de alunos com deficiências sensoriais nas 

classes comuns da rede regular, particularmente nas escolas públicas. No que se refere ao 

ensino de Física, esse fato introduz novos pontos de reflexão para um fazer docente 

condizente com o conceito de inclusão. 

 Dentre as diversas possibilidades de abordagem para a consolidação da educação 

inclusiva, optamos, como futuro professor de Física do Ensino Médio, por fazer um recorte 

para tratar da perspectiva da inclusão de alunos cegos ou com baixa visão em aulas de Física 

das classes comuns do ensino regular, com o objetivo de melhor compreender as 

especificidades desses alunos na percepção e apreensão dos conteúdos escolares (Física), de 

modo a serem tomadas como ponto de partida na proposição de recursos didáticos 

alternativos. Em outras palavras procuramos responder a seguinte questão: Frente aos desafios 

colocados pela política educacional de inclusão, quais são as principais recomendações e/ou 

orientações postas pelas pesquisas em Ensino de Física? 

 Desse modo, no Capítulo 2 serão apresentados, respectivamente, os principais 

aspectos que caracterizam as tendências atuais para o ensino de Física na Educação Básica e 

as principais recomendações e orientações decorrentes das pesquisas em Educação em 

Ciências/Física para o processo de inclusão de alunos com deficiência visual em aulas de 

Física. 

 No que se refere à produção de recursos adequados à inclusão de deficientes visuais 

nas aulas de Física do Ensino Médio, percebemos, por meio da revisão bibliográfica, que a 

principal recomendação reside na possibilidade de exploração multissensorial do material 

didático. 

 Dentre os diversos temas sugeridos (Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN + e Currículo Mínimo da Secretaria de Estado de 
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Educação - SEEDUC) para o ensino de Física na Educação Básica optamos por enfocar a 

Energia Mecânica. 

  Assim, no Capítulo 3, além da justificativa para a escolha do tema (conteúdo de 

Física), descreveremos os principais aspectos metodológicos que balizaram a produção de 

dois artefatos (kits experimentais) sugeridos para o ensino do tema Energia Mecânica 

(cinética, potencial gravitacional e potencial elástica).  

No Capítulo 4 procuramos demonstrar o alcance do nosso objetivo proposto, 

apresentando como principal resultado a proposição de dois kits experimentais, cuja 

construção se embasou nas recomendações advindas das pesquisas em ensino de Física 

voltadas para a inclusão de alunos cegos, ou com baixa visão, em aulas de Física do Ensino 

Médio. 

Por fim, são apresentadas, no Capítulo 5, algumas considerações sobre as 

contribuições desse trabalho para um ensino de Física na perspectiva da inclusão dos 

deficientes visuais. 
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2 ENSINO DE FÍSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.1 TENDÊNCIAS ATUAIS 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, reestruturou o 

ensino de modo que a educação passou a ser subdividida em duas etapas: Básica e Superior. 

 Compõem a Educação Básica os níveis denominados Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio. Ao Ensino Médio foi conferido o caráter de terminalidade da Educação 

Básica e, sendo assim, deve oferecer meios para que o concluinte desta etapa, além do 

exercício pleno da cidadania, tenha base para se inserir nas atividades produtivas e/ou para 

prosseguir nos níveis mais elevados e complexos de educação. Em outras palavras, o Ensino 

Médio passou a ter como finalidade o desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios 

necessários para o prosseguimento no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996). 

Assim, os documentos oficiais relativos à educação brasileira posteriores à LDB 

apontam para a necessidade de implantação de um novo Ensino Médio. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN), 

nesse nível de ensino o principal alvo da formação do aluno deve ser “a aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes 

tecnologias relativas às áreas de atuação” (MEC, 2000a, p. 5). Para tanto, é proposto: o 

oferecimento de uma “formação geral, em oposição à formação específica; o desenvolvimento 

de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de 

aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização” (MEC, 2000a, p. 5). 

O alcance das metas previstas para a formação dos alunos está atrelado a dois fatores 

relativos ao currículo: 

 

 

as mudanças estruturais que decorrem da chamada „revolução do conhecimento‟, 

alterando o modo de organização do trabalho e as relações sociais; e a expansão 

crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se 

coadunem com as exigências desta sociedade (MEC, 2000a, p. 6). 

 

 

Para tal, a Física ensinada nas escolas deve ser muito mais contextualizada, conforme 

nos recomendam os PCN: 

 

 

Não se trata, portanto, de elaborar novas listas de tópicos de conteúdo, mas 

sobretudo de dar ao ensino de Física novas dimensões. Isso significa promover um 
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conhecimento contextualizado e integrado à vida de cada jovem. Apresentar uma 

Física que explique a queda dos corpos, o movimento da lua ou das estrelas no céu, 

o arco-íris e também os raios laser, as imagens da televisão e as formas de 

comunicação. Uma Física que explique os gastos da “conta de luz” ou o consumo 

diário de combustível e também as questões referentes ao uso das diferentes fontes 

de energia em escala social, incluída a energia nuclear, com seus riscos e benefícios. 

Uma Física que discuta a origem do universo e sua evolução. Que trate do 

refrigerador ou dos motores a combustão, das células fotoelétricas, das radiações 

presentes no dia-a-dia, mas também dos princípios gerais que permitem generalizar 

todas essas compreensões. Uma Física cujo significado o aluno possa perceber no 

momento em que aprende, e não em um momento posterior ao aprendizado (MEC, 

2000b, p. 23) 

 

 

Como exemplo dessa nova perspectiva para o ensino de Física no nível Médio da 

Educação Básica, os PCN sugerem que: 

 

 

as noções de transformação e conservação de energia [...] devem ser cuidadosamente 

tratadas, reconhecendo-se a necessidade de que o „abstrato‟ conceito de energia seja 

construído „concretamente‟, a partir de situações reais, sem que se faça apelo a 

definições dogmáticas ou a tratamentos impropriamente triviais (MEC, 2000b, p. 

24-25) 

 

 

O ensino de Física deve proporcionar ao aluno muito mais do que memorização de 

conceitos e leis e aplicação de um amontoado de fórmulas sem significado para o estudante. 

Na forma como é proposta a estruturação do currículo do Ensino Médio, as disciplinas estão 

distribuídas em áreas de conhecimento que devem se articular por meio de proposição de 

competências e habilidades gerais que se desdobram em específicas através das 

especificidades das áreas de conhecimento e, consequentemente das disciplinas. Neste 

sentido, é de responsabilidade de todas as disciplinas o planejamento e a implementação de 

um ensino que possibilite ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades nos 

eixos: representação e comunicação; investigação e compreensão; contextualização 

sociocultural. 

Nesse sentido, os PCN + ressaltam que: 

 

 

as competências para lidar com o mundo físico não têm qualquer significado quando 

trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida se constroem em 

um presente contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, 

impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente 

quando colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as demais competências 

desejadas para a realidade desses jovens (MEC, 2002, p. 59). 

 

 

 O ensino de Física deve se efetivar de maneira que ao término da Educação Básica, o 

aluno esteja apto a: 
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reconhecer e utilizar adequadamente, na forma oral e escrita, símbolos, códigos e 

nomenclatura da linguagem científica; ler, articular e interpretar símbolos e códigos 

em diferentes linguagens e representações: sentenças, equações, esquemas, 

diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas; consultar, analisar e 

interpretar textos e comunicações de ciência e tecnologia veiculados por diferentes 

meios; elaborar comunicações orais ou escritas para relatar, analisar e sistematizar 

eventos, fenômenos, experimentos, questões, entrevistas, visitas, correspondências; 

analisar, argumentar e posicionar-se criticamente em relação a temas de ciência e  

tecnologia; identificar em dada situação-problema as informações ou variáveis 

relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la; identificar fenômenos naturais ou 

grandezas em dado domínio do conhecimento científico,  estabelecer relações; 

identificar regularidades, invariantes e transformações; selecionar e utilizar 

instrumentos de medição e de cálculo, representar dados e utilizar escalas, fazer 

estimativas, elaborar hipóteses e interpretar resultados; reconhecer, utilizar, 

interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos ou sistemas naturais ou 

tecnológicos; articular, integrar e sistematizar fenômenos e teorias dentro de uma 

ciência, entre as várias ciências e áreas de conhecimento; compreender o 

conhecimento científico e o tecnológico como resultados de uma construção 

humana, inseridos em um processo histórico e social; compreender a ciência e a 

tecnologia como partes integrantes da cultura humana contemporânea; reconhecer e 

avaliar o desenvolvimento tecnológico contemporâneo, suas relações com as 

ciências, seu papel na vida humana, sua presença no mundo cotidiano e seus 

impactos na vida social; reconhecer e avaliar o caráter ético do conhecimento 

científico e tecnológico e utilizar esses conhecimentos no exercício da cidadania 

(MEC, 2002, p. 63-68). 

 

 

Trata-se, por um lado, de uma proposta de mudança necessária, contudo, ambiciosa, 

e, por outro, condicionada a efetivas transformações no processo de ensino. O 

desenvolvimento das competências supramencionadas não ocorrerá com base em um ensino 

restrito à fala e escrita do professor. 

Sobre este aspecto, as pesquisas em ensino de Física há mais de quatro décadas 

avaliam e sugerem mudanças no ensino de Física. Carvalho e Vannucchi (1996, p. 6) 

salientam que questionamentos sobre “a eficácia do ensino e da aprendizagem por 

transmissão do conhecimento e a conscientização de que ensinar não é fácil [...] trouxeram 

grandes benefícios para o desenvolvimento do ensino em sala de aula”. 

O ensino de Física certamente é uma atividade tão antiga quanto a própria Física. E 

sobre o Ensino de Física no Brasil, de acordo com Moreira (2000):  

 

 

falar sobre ensino de Física no Brasil é falar também sobre ensino de Física em nível 

internacional. As tendências passadas e futuras desse ensino em nosso país são, 

guardadas as proporções e respeitadas as peculiaridades nacionais, as mesmas de 

muitos outros países (p. 94). 

 

 

Existem diversas vertentes para o ensino de Física, dentre as quais: a exploração da 
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Física do cotidiano; a produção de materiais didáticos de baixo custo; o estudo da Física 

articulada ao contexto ciência, tecnologia e sociedade e/ou ao histórico e filosófico da ciência; 

renovação dos conteúdos com a inserção da Física Moderna e Contemporânea. Entretanto, 

Moreira (2000) chama a atenção para o fato de que é um erro ensinar Física sob um único 

enfoque. Para este autor,  

 

 

ensinar Física somente sob a ótica da Física do cotidiano é uma distorção porque, 

em boa medida, aprender Física é, justamente, libertar-se do dia-a-dia. De modo 

semelhante, ensinar Física apenas sob a perspectiva histórica, também não me 

parece uma boa metodologia porque para adquirir/construir conhecimentos o ser 

humano, normalmente, não precisa descobri-los, nem passar pelo processo histórico 

de sua construção (p. 95). 

 

 

De acordo com Piaget, o aluno só pode aprender algo, depois que possui a estrutura 

mental que possibilite essa aprendizagem. O aluno só pode dar a resposta certa se em sua 

estrutura mental a resposta estiver “instalada”. Sobre os pressupostos de Piaget, Gaspar 

(2004) escreve: 

 

 

o aluno, que já estava colocado no centro do processo de aprendizagem, deveria 

situar-se também no centro do processo de ensino. Em outras palavras, o aluno não 

deveria ser apenas o responsável pela própria aprendizagem, como implícita ou 

explicitamente preconizavam os projetos curriculares e a instrução programada, mas 

ele, ou melhor, a sua estrutura de pensamento, deveria ser também o balizador do 

ensino (p. 6). 

 

 

Entretanto, o papel do professor como mediador do processo ensino-aprendizagem 

não deve ser subestimado já que pressupõe uma mudança de postura decorrente de um 

processo reflexivo. Antes de tudo, o professor deve se convencer da necessidade de mudanças 

na sua prática docente, de modo a reestruturar seu ensino com base em planejamentos que 

privilegiem o diálogo e a colaboração no contexto escolar. Isto não significa menor 

importância atribuída ao professor, como bem esclarece Gaspar (2004, p. 12), no sentido de 

que “não há como prescindir da presença humana, dos detentores desse acervo, no processo 

educacional − alijar dele o professor ou subestimar o seu papel é negar ou subestimar a própria 

natureza humana da produção e transmissão do conhecimento”. 

Este mesmo autor é enfático ao afirmar que “ao contrário do que tem sido feito até 

aqui, é preciso recolocar o professor no centro do processo educacional, tornando-o de fato o 

parceiro mais capaz de quem os alunos jamais vão poder prescindir” (p. 12). 

Uma formação profissional continuada, no sentido da busca pela melhoria da prática, 
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é essencial para que o professor exerça esse papel, uma vez que, tal como sugere Oliveira 

(2011, p.17), o professor, dentre uma enorme gama “de opções metodológicas, de 

possibilidades de organizar sua comunicação com os alunos, de introduzir um tema, de 

trabalhar com os alunos presencial e virtualmente, de avaliá-los”, poderá escolher 

combinações que resulte mudanças na sua ação docente. 

Como bem sinaliza Oliveira (2011), uma prática docente condizente com as atuais 

tendências para o ensino de Física deve buscar a inovação pedagógica. De acordo com este 

autor, 

 

 

a inovação pedagógica, hoje, é imprescindível na prática docente, uma vez que não 

se concebe mais aulas expositivas e discursivas, onde o aluno apenas recebe o 

conhecimento e o pratica através de exercícios repetitivos. Inovar é, antes de tudo, 

buscar novas metodologias de ensino que levem o aluno a questionar, a construir seu 

próprio conhecimento. E, para tanto, o professor precisa lançar mão de recursos 

diferenciados (p. 10). 

 

 

Zambon e Terrazzan (2009) também ressaltam que cabe ao professor, enquanto 

mediador na educação escolar, “criar situações e atividades pensadas especificamente para 

promover a reconstrução dos saberes por parte dos alunos, ou seja, planejar atividades 

didáticas para o processo de ensino” (p. 2). Contudo, por meio de suas análises, destacam:  

 

 

o que geralmente se observa no ensino de ciências, e no de física, em  particular, 

ainda é, contrariamente a muitos resultados da investigação na área de educação em 

ciências, uma prática baseada fortemente em aulas expositivas e na utilização pouco 

crítica do livro didático, sendo que este se constitui praticamente no único recurso 

didático utilizado pelos professores, não apenas para o trabalho com os alunos, como 

também para o preparo de suas aulas (p. 2). 

 

 

As análises de Gaspar (2004), Oliveira (2011) e Zambon e Terrazzan (2009), dentre 

outros autores, juntamente com as sugestões expressas nos documentos oficiais, nos levam a 

compreensão de que nas atuais tendências para o ensino de Física, mais do que a diversidade 

de recursos didáticos a ser explorada nas aulas de Física, assume destaque a forma como os 

mesmos serão utilizados. Assim, o mais importante não é a escolha de um recurso didático 

específico (experimento, vídeo, texto, simulação computacional etc), e sim, a forma como 

será utilizado em prol de abordagens metodológicas que privilegiem a promoção da 

reconstrução do conhecimento pelos alunos. Em outras palavras, como bem colocam Zambon 

e Terrazzan (2009), 
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há [...] a necessidade de que o professor planeje atividades didáticas variadas, do 

ponto de vista dos recursos a serem utilizados e das habilidades e competências a 

serem trabalhadas, de modo a „atender‟ a diversidade de alunos no que diz respeito 

aos seus estilos cognitivos, às suas motivações, capacidades, dificuldades, etc (p. 4). 

 

2.2 ENSINO DE FÍSICA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO DE DEFICIENTES 

VISUAIS 

 

Para a elaboração desta parte da monografia, semelhante ao trabalho de Santos et al 

(2011), elaboramos uma revisão bibliográfica a respeito do ensino de Física na perspectiva da 

inclusão de alunos com deficiências sensoriais (visão e audição) nas classes comuns do ensino 

regular, no período de 2008 até o primeiro quadrimestre de 2013, a fim de responder a 

seguinte questão: Frente aos desafios colocados pela política educacional de inclusão, quais 

são as principais recomendações e/ou orientações postas pelas pesquisas em Ensino de Física? 

Na nossa percepção, a(s) resposta(s) para esta questão permitirá(ão) a construção de um 

referencial teórico para o embasamento de sugestões didáticas para um ensino de Física em 

consonância com os pressupostos de uma educação inclusiva. 

Assim, foram pesquisados dois eventos nacionais: Simpósio Nacional de Ensino de 

Física (SNEF) e Encontro de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF). 

O levantamento do material bibliográfico foi realizado em duas etapas: a primeira 

pela identificação no título de palavras (inclusão, inclusivo, deficiência visual, baixa visão, 

pouca visão, cego, cegueira, cegas, deficiência auditiva, deficiências sensoriais, surdos, 

surdez, libras, acessibilidade, bilíngue); a segunda pela leitura de resumos apenas para dirimir 

possíveis dúvidas e confirmar se o conteúdo era de fato relativo à educação inclusiva. 

Os principais resultados quantitativos advindos dessa revisão bibliográfica são 

apresentados no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Distribuição dos trabalhos, incluindo oficinas, apresentados nos SNEFs e EPEFs, no 

período 2008 a 2013, relativos ao ensino de Física para deficientes sensoriais. 
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Em relação aos dois eventos, constatamos que a maior contribuição em número de 

trabalhos advém dos SNEFs, já que do total de 53, apenas 7,5% foi apresentado em EPEFs. 

Para melhor compreensão das iniciativas no âmbito da inclusão de alunos cegos ou 

com baixa visão nas aulas de Física do Ensino Médio da rede regular de ensino, 

aprofundamos a revisão bibliográfica
1
, acrescentando ao levantamento anterior, uma análise 

quantitativa de artigos em revistas brasileira.  

As revistas consultadas foram: Física na Escola (FE); Revista Brasileira de Ensino de 

Física (RBEF); Revista Ensaio (RE); Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em 

Ciências (RBPEC); Revista Alexandria (RA); Revista Ensino, Saúde e Ambiente (RESA); 

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

Ressaltamos que nesta etapa fizemos um recorte, focando apenas a deficiência visual. Os 

procedimentos foram os mesmos adotados anteriormente, contudo restringimos o período a 

2008 – 2012. 

À exceção do CBEF em que não houve nenhuma publicação sobre o ensino de Física 

para deficientes visuais no período mencionado, o Gráfico 4 ilustra a distribuição de um total 

de 17 artigos publicados pelas revistas mencionadas anteriormente. 
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Gráfico 4: Distribuição quantitativa dos artigos publicados em periódicos nacionais, no período 2008 – 2012. 

 

Tal como Santos et al (2011), percebemos a grande influência dos SNEFS no total de 

trabalhos publicados. Diversos são os fatores que podem explicar este fato. Para Santos et al 

(2011) a explicação decorre do fato de que o SNEF,  a partir de 2005, ter reservado “um 

espaço específico direcionado ao ensino de Física para portadores de necessidades especiais” 

                                                 
1
Trabalho realizado com a mestranda Karla Silene Oliveira Marinho Sathler, do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências da Natureza da UFF, no Grupo de Estudo Física e Educação Inclusiva do IF-UFF. 
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(p. 5). 

Na etapa seguinte ao levantamento quantitativo, analisamos o conteúdo do material 

bibliográfico como forma de traçar uma síntese sobre as principais recomendações e/ou 

orientações para um ensino de Física na perspectiva de inclusão de alunos cegos ou com baixa 

visão no contexto das classes comuns. 

Antecede à apresentação desta síntese a nossa percepção sobre o que é inclusão no 

contexto escolar. 

De uma maneira geral, tal como Mantoan (2005, s/p), consideramos que inclusão “é 

a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e 

compartilhar com pessoas diferentes de nós”. 

A educação na perspectiva de inclusão, de uma maneira simples, pode ser 

compreendida como aquela que, pela transformação do sistema educacional, garante a todos 

os alunos meios de alcançar níveis que não estavam sendo contemplados, ou seja, garante a 

todos os alunos: a presença, a participação e a aprendizagem (AINSCOW, s/d). 

Sem esgotar todo o potencial que o conteúdo do material bibliográfico oferece para o 

alcance de um ensino de Física voltado para a inclusão de deficientes visuais, procuramos 

agrupar as recomendações e orientações nas seguintes categorias: formação e prática docente 

do professor de Física do Ensino Médio; abordagens metodológicas no ensino de Física; 

recursos pedagógicos. 

Em relação à formação do professor, Manske e Dickman (2013) condicionam a 

inclusão escolar a uma mudança na formação inicial dos profissionais da educação e a um 

processo de capacitação para aqueles que já se encontram no mercado de trabalho (p. 2). Essa 

condição se justifica no fato apontado por Glat
2 

(1998, apud LEÃO; DOESHER; DA COSTA, 

2005, p. 5) ao mencionar que: 

 

 

os educadores frequentemente apontam que, de um modo em geral, os cursos de 

formação de professores trabalham a teoria, mas não conciliam estes conhecimentos 

com a prática. Isto ocorre porque, na sua grande maioria, os currículos estão 

distanciados da prática pedagógica e não contemplam a preparação do professor de 

forma a capacitá-lo para trabalhar com a diversidade encontrada em sala de aula. 

[Há a] necessidade da criação de condições que proporcionem a este profissional 

uma habilitação sólida e integral, capaz de trazer mudanças para a sua prática 

pedagógica, permitindo-o trabalhar numa sala de aula heterogênea, onde cada aluno 

é um ser individual e único. 

 

 

                                                 
2
 GLAT, R. A integração de portadores de deficiência: uma reflexão. 2.ª ed. Rio de Janeiro: Sette letras. 

(Questões atuais em educação especial, v. 1). 1998. 
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O despreparo e o desconhecimento de práticas pedagógicas alternativas pelo 

professor também são constatados por outros autores. De acordo com Aguiar e Barbosa-Lima 

(2011) as dificuldades dos professores da Educação Básica são: a falta de preparo/capacitação 

profissional, falta de infraestrutura das escolas e a escassez de materiais didáticos.  

Sobre as dificuldades dos professores, eles relatam: 
 

 

[...] a experiência tem nos mostrado que aquele que nunca teve contato com o tema 

educação inclusiva se sente desorientado ao desempenhar sua função, talvez por 

pensamentos exclusivistas, pelo comodismo da integração ou principalmente pelo 

fato de desconhecer técnicas e artifícios que permitam lidar com alunos com 

necessidades de educação especial (p. 3). 

 

 

Oliveira et al (2011) consideram que mudanças em prol da educação inclusiva podem 

decorrer de novas propostas, dentre as quais, “a inserção de disciplinas que possam habilitar 

os educadores a realizar a transposição didática a todo o alunado, seja esse constituído de 

estudantes com NEE's (necessidades educacionais especiais) ou não” (p. 101). Essa proposta 

visa que os futuros professores vivenciem, durante sua formação, práticas educacionais 

inclusivas. 

Ainda sobre a formação dos professores, os autores acima citados fazem a seguinte 

colocação: 

 

 

[…] se pensássemos na reestruturação de currículos dos cursos de licenciatura, e se 

o preparo para lidar com portadores de NEE's se incluísse dentro da própria 

universidade, seria garantida a formação para todos e não apenas para parte dos 

professores do ensino regular, como ocorre na maioria dos casos na formação 

continuada. Somente assim as propostas de inclusão vão estar realmente inseridas no 

contexto educacional, e profissionais capacitados sairão das universidades 

viabilizando essa real inserção dos portadores de NEE's (2011, p. 102). 

 

 

Para minimizar possíveis práticas segregativas entre alunos com necessidades 

educacionais especiais e os outros alunos, Bueno
3
 (1999 apud Oliveira et al, 2011, p. 107) 

sugere que: 

 

 

o modelo inclusivo requer a formação de dois tipos de professores: “Generalistas”, 

responsáveis pelas classes regulares e capacitados com um mínimo de conhecimento 

e prática sobre a diversidade do alunado e “Especialistas”, capacitados na área 

inclusiva e responsáveis por oferecer o necessário suporte, orientação e capacitação 

aos professores do ensino regular visando a inclusão. 

 

                                                 
3
 Bueno, J. G... Crianças com necessidades educacionais especiais, política educacional e a formação de 

professores: generalistas ou especialistas. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 3, n. 5, 1999. 



22 

 

 

Lippe, Alves e Camargo (2012) ressaltam que embora haja poucas pesquisas 

acadêmicas sobre o diálogo entre o professor generalista e o professor especialista, concluem 

que o mesmo deveria ser constante entre eles, já que em estudo de campo tiveram a 

oportunidade de encontrar “alunos com deficiência sendo marginalizados e segregados na sala 

de aula comum, simplesmente pela falta de conhecimento do professor generalista [...]” (p. 

92).  

Ainda sobre esta questão, os mesmos autores, sem negligenciar a necessidade de 

formação continuada dos professores generalistas em assuntos relativos à educação especial, 

acreditam que “quando ocorrer a efetiva comunicação entre os professores generalistas e 

especialistas, haverá a inclusão e a participação efetiva na sala de aula regular pelos alunos 

cegos” (p. 93). 

Sobre a segunda categoria de recomendações e orientações – abordagens 

metodológicas no ensino de Física – diversos autores, dentre os quais, Dickman e Ferreira 

(2008, p. 4) ressaltam, por um lado, que ainda é pouca a bibliografia voltada para um ensino 

de Física com perspectivas de inclusão de alunos cegos ou com baixa visão e, por outro, que 

há questionamentos sobre a forma como a Física tem sido ensinada. 

Dickman e Ferreira (2008, p. 4), tomando por base os trabalhos de Weems
4
 (1977), 

Neves et al
5
 (2000), Camargo e Scalvi

6
 (2003), Camargo e Silva

7
 (2003) e Camargo

8
 (2005), 

Camargo e Nardi
9
 (2007), constatam que no ensino de Física, as aulas expositivas apoiadas na 

estrutura visual ainda prevalecem na maioria das escolas. 

Almeida, Xavier e Marinho (2012, p. 106) colocam que a garantia de uma educação 

de qualidade para todos está condicionada à “adoção de estratégias e recursos de ensino que 

garantam na diversidade uma igualdade de oportunidade de aprendizagem para todos os alunos”. 

Desse modo, concluem que “o ensino transmissivo é antagônico aos pressupostos que procuram 

                                                 
4
  WEEMS, B. A Physical Science Course for the Visually Impaired. The Physics Teacher, v.15, p. 333-338, 

1997. 
5
  NEVES, M.C.D. et al. Ensino de Física para portadores de deficiência visual: uma reflexão. Revista Benjamin 

Constant (MEC), Rio de Janeiro: v.6, n.16, ago. 2000. 
6
  CAMARGO, E. P.; SCALVI, L. V. A.. O ensino de Física e os portadores de deficiência visual: aspectos 

observacionais não-visuais de questões ligadas ao repouso e ao movimento dos objetos. In: NARDI, Roberto. 

Educação em Ciências da pesquisa à prática docente. São Paulo: Escrituras, 2003, p.117 – 133. 
7
  CAMARGO, E. P.; SILVA, D.. Trabalhando o conceito de aceleração com alunos com deficiência visual: um 

estudo de caso. XV Simpósio Nacional de Ensino de Física. Curitiba, 2003. 
8
  CAMARGO, E. P.. Ensino de Ciências, Parâmetros Curriculares Nacionais e Necessidades Educacionais 

Especiais: discussão, reflexão e diretrizes. V Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Ciências, n.5. Bauru, 

São Paulo, 2005. 
9
  CAMARGO, E.P.; NARDI, R.. Planejamento de atividades de ensino de física para alunos com deficiência 

visual: dificuldades e alternativas. Revista Electrónica de Enseñanza de las ciências, v. 6, n.2, p. 378 – 401, 

2007. 
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viabilizar a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns do 

ensino regular”. 

As mesmas autoras consideram que em termos de abordagens metodológicas, além 

dos cuidados com a linguagem, visando eliminar o uso de certas expressões (ali, aqui, para lá 

etc) e do alfabeto grego, geralmente, usado para expressar grandezas físicas, o professor deve:  

 

 

propor situações de ensino que permitam a todos os alunos, dentre outros aspectos: a 

explicitação de concepções espontâneas ou de senso comum a partir de 

problematizações; a contextualização do conteúdo; a construção do conhecimento; o 

reconhecimento da aplicabilidade do conteúdo em situações cotidianas (p. 107). 

 

 

Lippe, Alves e Camargo (2012), Costa, Queiroz e Furtado (2011) e Manske e 

Dickman (2013) apontam a perspectiva construtivista, alicerçada em Vygotsky, como a mais 

adequada para um ensino voltado para a inclusão de deficientes visuais em aulas de Física. 

Costa, Queiroz e Furtado (2011) consideram que mesmo diante da falta de preparo de 

todo o sistema educacional, a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais 

nas classes comuns do ensino regular é benéfica aos deficientes, pois “além de representar um 

avanço social, ganha destaque a partir da visão sócio interacionista desenvolvida por 

Vygotsky
10

” (p. 3). 

Desse modo, Lippe, Alves e Camargo (2012) recomendam que: 

 

 

as posturas adotadas pelo professor em sala de aula determinam ou não a 

aprendizagem do aluno e, consequentemente, o seu desenvolvimento [...] o processo 

educacional deve possibilitar o desenvolvimento de trocas interativas entre seus 

personagens, de maneira que cabe ao professor favorecer formas de o aluno acessar 

o universo de saberes sistematizados, concedendo grande parte do suporte 

necessário para a participação ativa do contexto sociocultural (p. 91 – 92). 

 

 

Ainda sobre os enfoques metodológicos, Camargo
11

 (2008 apud CARVALHO; 

CAMARGO; COUTO, 2013, p. 2) destaca que “faz-se necessário ao professor de Física 

conhecer as reais potencialidades e limitações de seus alunos deficientes visuais, pois dessa 

forma poderá propor metodologias e meios de ensino mais próximos desses alunos”. 

Sobre os recursos pedagógicos, foi possível constatar pela análise do material 

bibliográfico, a proposição de dois tipos de materiais: os que buscam viabilizar a 

                                                 
10

  Vygotsky, L. S.. A formação da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7ª ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2007. 
11

 CAMARGO, E. P. Ensino de Física e deficiência visual: dez anos de investigações no Brasil. São Paulo: 

Plêiade/FAPESP, 2008, 205p. 
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comunicação do aluno cego em diversas situações e os recomendados para uma melhor 

aquisição de conhecimento em Física. 

Em relação aos recursos comunicacionais, além de material em Braille e áudios, os 

avanços tecnológicos disponibilizam softwares sintetizadores (Jaws, Virtual Vision, NVDA e 

Orca) que apesar de não atenderem todas as especificidades das linguagens (gráfica e 

algébrica), como esquemas e desenhos usados na Física, são considerados como “valiosas 

ferramentas de aprendizagem ao propiciarem aos sujeitos a oportunidade de desenvolver 

atividades interessantes, desafiantes e que tenham propósitos educacionais e de diagnósticos” 

(VALENTE
12

, 1991 APUD CARVALHO; CAMARGO; COUTO, 2013, p. 3). 

No que diz respeito aos recursos didáticos voltados para a aprendizagem em Física, 

Masini
13

 (1992 apud MANSKE; DICKMAN, 2013, p. 3) faz a seguinte colocação:  

 

 

É importante destacar que o mundo dos videntes possui conceitos e valores ditados 

pelo sentido da visão, desta forma um fenômeno físico visto por um vidente, é 

percebido por um não vidente de uma forma diferente, pois a forma de apreensão de 

uma pessoa cega é diferente da pessoa que enxerga, enquanto que o conhecimento é 

o mesmo. 

 

 

Como bem ressalta Sevilla (1991 apud DICKMAN; FERREIRA, 2008, p. 10), “não 

devemos concluir disto que estudantes cegos não podem estudar Física, mas ao contrário, eles 

devem ser assistidos por métodos de ensino e auxílios adaptados às suas próprias capacidades 

de percepção”. 

Esta colocação ratifica a importância do uso de recursos pedagógicos que explorem 

outros sentidos, por exemplo, tato e audição, em contraposição a aqueles que só recorrem à 

visão, para que de fato se favoreça o processo de inclusão dos deficientes visuais em aulas de 

Física. 

Assim, com o objetivo de contribuir para o processo de inclusão de alunos cegos em 

aulas de Física das classes comuns, por meio da apresentação de sugestão de material didático 

adequado, descreveremos no próximo Capítulo os principais aspectos metodológicos que 

balizaram a nossa proposta. 

                                                 
12

  VALENTE, J. A. Liberando a mente: computadores na educação especial. Campinas: Editora da Unicamp. 

1991 
13

  MASINI, E. F. S.. O perceber e o relacionar-se do deficiente visual: orientando professores especializados. 

Revista Brasileira de Educação Especial, v. 1, n. 1, 1992, p. 29 - 39. 
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3 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: PRINCIPAIS ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

 

3.1 A ESCOLHA DO TEMA 

  

 É consenso, entre os físicos, que o conceito de Energia e sua conservação se 

constituem em um dos mais importantes conteúdos da Física. E sua compreensão é, portanto, 

essencial para que todo cidadão possa compreender o mundo que o cerca.  

Tanto para entender o consumo de energia elétrica que aparece em uma conta de luz, 

ou para avaliar os benefícios e malefícios nas formas de produção de energia, quanto para 

saber quantas calorias um determinado alimento fornece, o estudo sobre energia mostra-se 

relevante. 

 Apesar de não ser um modelo científico simples, uma educação que objetiva a 

formação de sujeitos aptos a intervirem socialmente, não pode sonegar aos alunos o estudo do 

tema energia e sua conservação. 

Nesse sentido, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) ressaltam 

que “no ensino da mecânica, por exemplo, os princípios de conservação dos movimentos e da 

energia são assuntos de grande relevância e merecem atenção principal” (MEC, 2006, p. 56). 

Outro aspecto que demonstra a relevância do estudo do tema energia é seu caráter 

interdisciplinar, que se não for levado em conta pode contribuir para uma percepção 

equivocada dos alunos, ou seja, ao ser tratado de maneira fragmentada por disciplinas 

distintas, faz com que os alunos considerem que a Energia Química não tem nada a ver com a 

Energia Elétrica.  

Esse caráter interdisciplinar é destacado nos documentos oficiais para o ensino de 

Física, ao ser mencionado que “a energia é um exemplo importante de um conceito comum às 

distintas ciências, instrumento essencial para descrever regularidades da natureza e para 

aplicações tecnológicas” (MEC, 2002, p. 29). 

No que se refere à sugestão de temas estruturadores para o ensino de Física no Nível 

Médio, as diretrizes do MEC enfatizam a importância do estudo de energia, colocando que 

“[...] será ainda indispensável aprofundar a questão da „produção‟ e utilização de diferentes 

formas de energia em nossa sociedade, adquirindo as competências necessárias para a análise 

dos problemas relacionados aos recursos e fontes de energia no mundo contemporâneo [...]” 

(MEC, 2002, p. 70) e, ainda, no estudo dos movimentos torna-se essencial que os alunos 
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desenvolvam “competências para lidar com as leis de conservação (da quantidade de 

movimento linear e angular e da energia) [...]” (p. 72). 

De modo mais enfático, na Unidade Temática 3 - Energia e potência associadas aos 

movimentos, do tema estruturador Movimentos: variações e conservações, é descrita como 

habilidade a ser desenvolvida, a seguinte: “Identificar formas e transformações de energia 

associadas aos movimentos reais, avaliando, quando pertinente, o trabalho envolvido e o calor 

dissipado, como, por exemplo, em uma freada ou em uma derrapagem” (MEC, 2002, p. 72). 

 No Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação detalha os 

conteúdos de Física a serem ensinados nas três séries do Ensino Médio por meio de 

habilidades e competências estabelecidas no Currículo Mínimo, de modo que dentre as que os 

alunos devem desenvolver ao longo da 1ª Série se encontra: “construir o conceito de Energia” 

(SEEDUC-RJ, 2012, p. 6). 

 Nessa etapa está previsto um primeiro contato formal dos alunos com esse conceito, 

já que na 2ª e 3ª Séries o estudo do tema Energia deverá ser retomado, com o intuito de 

desenvolver competências e habilidades como as citadas a seguir: 

 

 

[...] Compreender as diferentes manifestações da energia mecânica na natureza; 

Identificar transformações de energia e a conservação que dá sentido a essas 

transformações, quantificando-as quando necessário. Identificar também formas de 

dissipação de energia e as limitações quanto aos tipos de transformações possíveis, 

impostas pela existência, na natureza, de processos irreversíveis. […] Avaliar as 

vantagens e desvantagens dos usos das energias hidrelétricas e termelétricas, 

dimensionando a eficiência dos processos e custos de operação envolvidos. 

Compreender que a construção de uma usina envolve conhecimentos sobre recursos 

naturais, opções de geração e transformação de energia, além dos impactos sociais 

causados pela sua instalação em uma região. […] Compreender o funcionamento de 

diferentes geradores e motores elétricos para explicar a produção de energia elétrica. 

E utilizar esses elementos na discussão dos problemas associados desde a 

transmissão de energia até sua utilização residencial. Compreender eletricidade 

como uma forma de energia. [...] Dimensionar o consumo de energia 

elétrica/residência, sobretudo seus aspectos sociais, econômicos, culturais e 

ambientais. (SEEDUC-RJ, 2012, p. 8-9). 

 

 

 Energia e sua conservação também figuram como conhecimentos escolares 

constantes dos temas estruturadores sugeridos nos PCN e ratificados pelas OCEM, como pode 

ser visto na reprodução do texto destinado aos conhecimentos do primeiro tema estruturador – 

Movimento, variações e conservações – composto pelas seguintes unidades temáticas: 

“fenomenologia cotidiana, variação e conservação da quantidade de movimento, energia e 

potência associadas aos movimentos, equilíbrios e desequilíbrios” (MEC, 2006, p. 57). 

De modo claro e direto, Pureza (2004, p. 6) sintetiza a importância do estudo da 
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Energia Mecânica e sua conservação no Ensino Médio. Para este autor, sua inserção no 

programa de Física “se justifica por ser um conceito central em Física Clássica e por estarmos 

constantemente nos relacionando com eventos cuja base explicativa está na ideia de energia 

ou sua conservação”. Além disso, enfatiza o papel de eixo estruturante da Energia Mecânica 

ao proporcionar “uma visão integrada dos diversos temas abordados na Física Clássica, que é 

objeto de estudo no ensino médio” (p. 6). 

O material didático que apresentaremos nesta monografia destina-se à abordagem 

fenomenológica do tema Energia Mecânica (cinética, potencial gravitacional e potencial 

elástica) associada aos movimentos. 

 

 

3.2 PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ESTUDO DA ENERGIA 

MECÂNICA 

 

O planejamento de ensino por parte dos professores é essencial para uma boa prática 

docente. É a partir da reflexão e decisão sobre como ensinar um determinado conteúdo que o 

professor introduzirá no planejamento formas alternativas de tornar a construção dos 

conceitos físicos por parte dos alunos mais adequada e, consequentemente, menos difícil. 

Temos consciência que, de uma maneira geral, ensinar Física não é uma tarefa simples, uma 

vez que grande parte dos estudantes tem uma ideia de que a Física é para poucos, 

consequentemente, muitos começam o seu estudo com baixa autoestima, o que dificulta ainda 

mais a aprendizagem. 

Sobre esse aspecto, Zambon e Terrazzan (2009) comentam que “o ensino de ciências 

baseado na crença de que a ciência é um produto acabado e desenvolvida por alguns poucos 

„gênios‟, dificulta a reconstrução dos conhecimentos científicos por parte dos alunos [...]” (p. 

5). 

São diversas as sugestões de recursos e estratégias que visam à melhoria no processo 

de aprendizagem da Física no Ensino Médio e efetivas mudanças na sala de aula. Nesse 

sentido, o ensino centrado na reprodução do livro texto, por meio da fala e escrita do 

professor tem se mostrado ineficaz e, em contraposição, diversos enfoques e ênfases têm sido 

propostos com o intuito de que: a Física não transpareça dogmática; o ensino tenha como base 

os pressupostos construtivistas e se volte para o desenvolvimento da cidadania; os modelos, as 

situações reais, os elementos próximos, práticos e vivenciais do aluno sejam enfatizados como 
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partida para o desenvolvimento da abstração; os conteúdos sejam atualizados com a inserção 

da Física Contemporânea (MOREIRA, 2000, p. 98). 

Apesar da proposição de diferentes enfoques e ênfases (Física do cotidiano, 

abordagem experimental com recursos de baixo custo; ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente; recursos computacionais e outras tecnologias), Almeida et al (2013) alertam que 

não haja exclusividade ou predomínio de um desses enfoques ou ênfases (p.3). Na percepção 

desses autores, 

 

 

um enfoque metodológico pode complementar o outro e, sendo assim, a exploração 

de diferentes recursos didáticos se mostra enriquecedora no sentido de atender às 

diferenças entre os alunos. O importante na escolha das metodologias e dos recursos 

didáticos é a contribuição que podem oferecer, no sentido de propiciarem, na sala de 

aula, um contexto adequado a um ensino que, ao se contrapor à passividade e 

isolamento dos alunos, favoreça a construção de saberes, a cooperação e o sucesso 

de todos (p. 4). 

 

 

Sobre a utilização de experimentos, Dickman e Ferreira (2008), baseados em Santos, 

Piassi e Ferreira
14

 (2004) e Araújo e Abib
15

 (2003), dizem que:  

 

 

a experimentação no ensino como atividade complementar mostra-se pertinente à 

construção do saber, contribuindo para um aprendizado real dos conceitos físicos 

abordados. Principalmente quando a experimentação aborda situações típicas 

encontradas no cotidiano, tornando os conceitos estudados mais concretos e 

despertando a criatividade dos alunos. Neste contexto, atividades experimentais 

enriquecem o processo ensino-aprendizagem (p. 11). 

 

 

A utilização de conceitos do cotidiano por parte dos educadores também é um 

facilitador, mais do que isso, ele ajuda a construir concepções alternativas que podem ser 

muito úteis para os alunos, como discutem Castro e Carvalho
16

 (1992, p. 233, apud 

ZAMBON; TERRAZZAN, 2009):  

 

 

Ao conhecer um pouco mais sobre o conteúdo em estudo, quando ainda não tinha 

sido formulado na forma acreditada como científica, o aluno transita com mais 

naturalidade e é capaz de buscar explicações num nível mais profundo, não se 

contentando com meras definições ou chavões. 

 

                                                 
14

 SANTOS, E. I.; PIASSI, L. P. C.; FERREIRA, N. C.. Atividades experimentais de baixo custo como estratégia 

de construção da autonomia de professores de Física: uma experiência em formação continuada. In: Atas do IX 

Encontro Nacional de Pesquisa em Ensino de Física. Jaboticatubas, out. 2004. 
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 ARAÚJO, M. S. T.; ABIB, M. L. V. S.. Atividades experimentais no ensino de física, diferentes enfoques, 

diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, n. 2, p. 176 – 194. Jun. 2003. 
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 CASTRO, R. S. de; CARVALHO, A. M. P de. História da ciência: investigando como usá-la num curso de 

segundo grau. Resumo. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis/BR. v.9, n.3, 1992.  
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Nesta monografia, nos propomos a apresentar dois recursos didáticos (kits 

experimentais) para o estudo da Energia Mecânica adequados à percepção fenomenológica 

por meio de outros sentidos – tato e audição -, além da visão. 

Ao ampliarmos a percepção do fenômeno por diferentes sentidos estamos atendendo 

às recomendações para uma ação docente que leve em conta as especificidades dos alunos e a 

igualdade de oportunidade no acesso ao conteúdo escolar, ou seja, que atenda aos 

pressupostos de uma educação inclusiva. 

Apesar de não apresentarmos uma sugestão para seu uso em sala de aula, os dois 

recursos se adequam à abordagem experimental do conteúdo, já que como Camargo e Nardi
17

 

(2007, apud DICKMAN; FERREIRA 2008, p. 11), acreditamos que “aulas envolvendo 

atividades experimentais são ainda mais relevantes para estudantes cegos, pois além de 

envolver os alunos na construção do conhecimento, permitem-lhes a criação de modelos-

imagem dos fenômenos discutidos”. 

As escolas de Ensino Médio, na maioria das vezes, não dispõem de laboratório 

didático de Física e não privilegiam as atividades experimentais na sala de aula fato que torna 

a adequação do ensino de Física para alunos cegos uma tarefa mais difícil. 

Sendo assim, na proposição dos recursos didáticos, tivemos a preocupação de sugerir 

kits experimentais com as seguintes características: fácil reprodução; uso de ferramentas 

simples; utilização de materiais de baixo custo e facilmente encontrados no comércio; 

viabilidade de uso no contexto da própria sala de aula.  
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 CAMARGO, E. P.; NARDI, R.. Planejamento de atividade de ensino de Física para alunos com deficiência 

visual: dificuldades e alternativas. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 6, n. 2, p. 378 – 401. 

2007. 
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4 ENERGIA MECÂNICA: SUGESTÃO DE KITS EXPERIMENTAIS 

 

Os kits experimentais se originaram no Grupo de Estudo Física e Educação Inclusiva 

do IF-UFF. Sendo assim, o primeiro, proposto para o estudo das energias cinética e potencial 

gravitacional, denominado de Kit experimental 1, se caracteriza como uma co-produção
18

. O 

segundo, Kit experimental 2, visa proporcionar melhor percepção às energias cinética e 

potencial elástica e foi proposto e construído pelo autor desta monografia. 

Para melhor detalhamento dos kits experimentais, faremos suas descrições abordando 

os seguintes aspectos: material, produtos e ferramentas necessárias para a construção; 

procedimentos para a construção; como funciona. 

 

4.1 KIT EXPERIMENTAL 1: ENERGIAS CINÉTICA E POTENCIAL 

GRAVITACIONAL 

 

4.1.1 Materiais, produtos e ferramentas necessários 

A lista de materiais e ferramentas necessárias para a construção do kit se encontra no 

Quadro 1. 

 

Materiais Ferramentas 

2 ripas de madeira (110 cm x 7 cm x 2 cm)  

1 calha de alumínio (100 cm x 7,5 cm x 3 cm) Furadeira elétrica 

2 dobradiças de aço  

1 cantoneira Chave de fenda 

1 pedaço de espuma da largura da calha  

1 régua de madeira 30 cm  

Parafusos para fixação 1 pincel ou rolo de espuma 

pequeno 

4 batentes de porta  

1 carrinho de metal  

 
Quadro 1: Materiais e ferramentas para a construção do kit experimental 1. 

 

São necessários ainda os seguintes produtos: lixa de madeira, verniz e cola. 
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 Karla Silene Oliveira Marinho Sathler (coautora), mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências da Natureza da UFF. 
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4.1.2 Procedimentos 

 

Primeiramente, as ripas de madeira devem ser lixadas para a retirada de farpas. Em 

seguida, para melhor acabamento, a madeira deve ser envernizada, conforme Foto 1.  

 

Foto 1: Preparação das ripas de madeira que irão compor o plano inclinado do kit experimental 1. 

 

A fim de permitir a fixação da dobradiça, são feitos, com a furadeira, três furos nas ripas em 

posições adequadas aos orifícios da dobradiça, conforme indicado na Foto 2. Esses furos 

devem ter diâmetro menor que o dos parafusos que fixarão a dobradiça.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Procedimentos para a fixação da dobradiça nas ripas de madeira. 

 

A etapa seguinte consistiu na fixação da calha de alumínio e da cantoneira na 

superfície de uma das ripas de madeira, sendo utilizados, para tanto, procedimentos 

semelhantes ao da etapa anterior e ilustrados na Foto 3. 
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Foto 3: Fixação da calha de alumínio e da cantoneira na superfície de uma das ripas. 

 

Os batentes de porta foram colados e parafusados próximos às extremidades da 

superfície externa da outra ripa de madeira (Foto 4). Em outras palavras na superfície externa 

da ripa que será a base horizontal do plano inclinado.  

 

 

Foto 4: Fixação dos batentes de porta. 

 

A régua foi fixada à ripa de madeira que servirá de base para o plano inclinado. Na 

colocação do parafuso de fixação, foi tomado o cuidado de permitir a rotação da régua.  

Para a variação do ângulo de inclinação do plano, foram feitos na régua três outros 

orifícios com distanciamento de aproximadamente 7 cm. A produção desses furos foi feita em 

conjunto com os da outra ripa de madeira, conforme ilustrado na Foto 5a e os 

posicionamentos dos furos na ripa ficarão semelhantes aos da Foto 5b.  
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Foto 5: (a) Procedimento para a obtenção dos orifícios na régua conjuntamente com a ripa superior; (b) 

Posicionamentos dos orifícios na ripa de madeira. 

 

 

A variação da inclinação do plano é obtida por meio da colocação de um pino longo 

(retirado da segunda dobradiça) em um dos orifícios da régua e introduzido no furo 

correspondente na ripa de madeira (Foto 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Colocação do pino para variação da inclinação do plano. 

 

Por fim, a espuma foi colada na cantoneira (Foto 7). 
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Foto 7: Fixação da espuma na cantoneira. 

4.1.3 Como funciona 

 

O kit consiste de uma rampa de madeira com uma inclinação ajustável, a qual foi 

sobreposta uma canaleta de alumínio como superfície da rampa (Foto 8). A cantoneira 

revestida com espuma objetiva diminuir o impacto do carrinho metálico ao término da descida 

na rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Kit experimental 1 – Plano inclinado. 

 

 Ao ajustar a altura da rampa os estudantes poderão perceber – visualmente e/ou 

auditivamente – que, quanto maior for a altura, em relação ao plano horizontal, que o carrinho 

for abandonado, maior será sua velocidade na posição mais baixa do plano inclinado.  

O objetivo da calha de alumínio é intensificar
19

 o som decorrente do movimento do 

carrinho ao descer pelo plano inclinado, levando os alunos à associação deste som com a 

velocidade do carrinho. 

                                                 
19

 Apesar do aumento na intensidade do som interferir na conservação da energia mecânica, consideramos que 

para fins da percepção fenomenológica, essa dissipação é praticamente desprezível. 
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O kit pode ser manuseado pelos alunos concomitantemente a questionamentos do 

professor, como por exemplo, indagação sobre a relação entre a altura de abandono do 

carrinho e a sua velocidade ao final do plano inclinado. 

Na sistematização do conteúdo, o professor pode introduzir os conceitos de energia 

cinética e potencial gravitacional, correlacionando-os, respectivamente, com a velocidade e a 

altura do carrinho. Além disso, pode explorar a questão da conservação e o conceito de 

energia mecânica. 

Temos a pretensão de que todos os alunos (videntes, baixa visão e cegos) percebam 

que há uma relação entre a altura na qual o carrinho é abandonado e a sua velocidade na parte 

mais baixa do plano inclinado, ou seja, quanto maior a altura (posição inicial) maior será a 

velocidade final. Essa percepção será o ponto de partida para o professor auxiliá-los na 

construção dos conceitos: Energia Potencial Gravitacional, Energia Cinética e Energia 

Mecânica. 

 

4.2 KIT EXPERIMENTAL 2: ENERGIAS CINÉTICA E POTENCIAL ELÁSTICA 

 

4.2.1 Materiais, produtos e ferramentas necessários 
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Figura 1: Material necessário para a construção do kit experimental 2. 

 

Além desses materiais, são necessários os produtos e ferramentas listados no Quadro 

2 a seguir:  

Produtos Ferramentas 

 

Uma folha de lixa fina para madeira 

 

Martelo 
 

1 frasco de cola de madeira 
Chave de fenda 

 

1 lata pequena de verniz 

Furadeira elétrica 

 Serra manual 
 

Quadro 2: Produtos e ferramentas para a construção do kit experimental 2. 

 

4.2.2 Procedimentos 

 

A parte mais importante desse experimento, sem dúvida, é o lançador. Para tanto, 

cortamos o extensor de chuveiro usando o arco de serra, de modo a obter um tubo de 10 cm a 

partir de sua parte rosqueada (Foto 9). 
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Foto 9: 1ª etapa da construção do lançador – corte do extensor de chuveiro. 

 

 Em seguida, furamos o CAP de PVC (Foto 10), a fim de obter um orifício compatível 

com o diâmetro do parafuso de 12 cm de comprimento.  

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Obtenção de orifício no cap. 

 

A montagem do lançador é feita pelas etapas ilustradas na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Etapas da montagem do lançador. 

 

Para fixar o lançador, foram utilizados parte da peça metálica para acabamento de 

divisória, uma das ripas de madeira e 4 parafusos. Os procedimentos adotados foram os 

seguintes: com a serra manual, cortamos um pedaço de 8 cm da peça metálica (Figura 3a); 

fizemos, com a furadeira elétrica,  4 orifícios na peça metálica compatíveis com as dimensões 
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dos parafusos (Figura 3b); fixamos com parafusos a peça metálica próxima à extremidade de 

uma das ripas de madeira, previamente lixada e envernizada (Figura 3c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Procedimentos adotados na montagem da base de fixação do lançador. 

 

A montagem descrita no parágrafo anterior servirá de base para a produção da 

canaleta de lançamento. A produção é bem simples, bastando fixar com cola de madeira e 

pregos as duas outras ripas (lixadas e envernizadas), conforme ilustrado nas Figuras 4a, 4b e 

4c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Construção da canaleta de lançamento. 

 

 

A cantoneira de alumínio deve ser fixada, por meio de um parafuso, na parte externa 

da extremidade oposta ao suporte do lançador, conforme ilustra a Foto 11. 
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Foto 11: Fixação da cantoneira na base da canaleta. 

 

No processo de fixação da cantoneira deve ser deixada uma folga, de modo que ela 

possa se deslocar no parafuso, ou seja, ela terá a função de um alvo móvel. Esse procedimento 

permitirá um efeito sonoro de maior intensidade quando um objeto for lançado sobre a 

cantoneira. 

A fim de evitar o deslizamento da canaleta, fixamos, com parafusos, 2 batentes de 

porta em cada extremidade externa da base da canaleta. 

Para conclusão da montagem do kit, encaixamos o lançador na peça metálica fixada 

na canaleta (Foto 12). Para melhor compreensão, alertamos que o extensor de chuveiro já 

possui, ao longo do tubo, uma abertura adequada ao encaixe na peça metálica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O lançador deve ficar alinhado com as laterais da canaleta e posicionado 

horizontalmente, permitindo que o lançamento seja horizontal e direcionado para a cantoneira 

metálica (alvo móvel). Esse ajuste é importante para evitar acidentes quando o kit estiver 

sendo utilizado. 

 

 
 
Foto12: Encaixe do lançador na peça metálica fixada na canaleta. 
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A montagem final do kit está ilustrada na Foto 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Montagem final do kit experimental. 

 

4.2.3 Como funciona 

   

O kit consiste de um lançador de bolas de gude, fixo em um suporte, de maneira a 

fazer com que as bolas de gude lançadas não machuquem quem utilize o kit e nem muito 

menos, alguém que esteja assistindo.  

O lançador fica encaixado, portanto, pode ser retirado caso o professor deseje utilizar 

outras molas. Da mesma forma, alertamos quanto ao cuidado de impedir o seu uso fora da 

posição horizontal na canaleta, já que poderá causar acidentes. 

Esse experimento foi idealizado para que os estudantes, ao manusearem o kit, possam 

associar a compressão da mola com a velocidade de impacto da bola de gude no alvo móvel e, 

consequentemente, com a mediação do professor, construírem os conceitos de: Energia 

Potencial Elástica, Energia Cinética e Energia Mecânica. 

Esse experimento pode ser manuseado com o auxílio do professor, ou de algum 

responsável, tanto por alunos videntes quanto cegos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Acreditamos que a escola, como um espaço democrático que é, deve acolher a todos 

os estudantes. Há saberes que só podem ser construídos na escola e para tanto, os alunos com 

alguma dificuldade, seja intelectual, sensorial, ou de qualquer outra natureza, não devem ser 

excluídos desse contexto tão importante para o seu desenvolvimento e formação cidadã. 

 A elaboração desta monografia se deu pensando nisso. Infelizmente não foi possível 

avaliar o potencial dos kits propostos, tanto no que se refere à percepção do conteúdo por 

deficiente(s) visual(ais) quanto ao seu uso na perspectiva da educação inclusiva. Contudo, 

alcançamos o objetivo previsto no início do trabalho, no sentido que, a partir da resposta à 

pergunta inicial – Frente aos desafios colocados pela política educacional de inclusão, quais 

são as principais recomendações e/ou orientações postas pelas pesquisas em Ensino de Física? 

–, conseguimos melhor compreender as especificidades dos alunos deficientes visuais na 

percepção e apreensão dos conteúdos escolares (Física) e propor recursos didáticos (kits 

experimentais) que favorecem a exploração e construção do conhecimento por diversos 

sentidos (audição, tato e visão). Em outras palavras, os recursos didáticos propostos podem 

contribuir para o alcance dos dois últimos níveis (participação e aprendizagem) que 

caracterizam a inclusão escolar. 

 Assim, entendemos que de acordo com o estudo que apresentamos, os nossos 

resultados se caracterizam como uma contribuição que poderá favorecer aos alunos cegos 

uma maior participação em sala de aula. 

  Por serem kits experimentais de fácil construção, acreditamos que possam facilmente 

ser reproduzidos e utilizados em classes comuns do ensino regular. Também deixamos a 

critério do professor a perspectiva e enfoque no uso dos kits. Alertamos, entretanto, que a 

contribuição dos kits para a aprendizagem se associa à forma de exploração pelo professor, ou 

seja, devem ser utilizados como recursos que viabilizam a problematização do conhecimento, 

devendo ser incentivada a manipulação dos mesmos pelos alunos (cegos e videntes).  

Como já foi apontado anteriormente, um ensino centrado apenas na fala do professor 

não tem se mostrado eficaz. Já que existem tantos recursos que podem ser utilizados para 

facilitar a apreensão dos conhecimentos por parte dos alunos, por que não fazemos uso deles 

então?  

Na resposta a essa pergunta, lembramos que mais importante que a utilização dos 

recursos metodológicos é o planejamento de ensino por parte do professor. O professor é o 
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mediador do conhecimento e seu papel não deve ser subestimado. 
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