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RESUMO
Os recursos didáticos são de grande relevância para a vida acadêmica quando
utilizados com um bom planejamento e estratégia. É possível, a utilização de vários
materiais que visem o desenvolvimento do aluno e auxiliem a construção do
conhecimento principalmente quando se trata de inclusão social. Os ditos
deficientes físicos, no contexto desse trabalho, deficientes visuais, são um grupo
que, apesar de estarem inseridos em escolas regulares, ainda sofrem defasagem
no ensino, principalmente no ensino de ciências. Nesse cenário, o ensino de
Química, muitas vezes associado à abstração torna-se um grande desafio para
esses alunos e, é nesse âmbito que entra a possibilidade de metodologias ativas e
tecnologias assistivas para a construção de um material de apoio para o ensino de
Química. Esses recursos, se trabalhados em conjunto, podem ser promissores na
tarefa de possibilitar ao aluno que não pode utilizar da visão para interpretar e
assimilar conteúdos através de materiais que utilizem seus outros sentidos como o
tato e audição. Com isso, esse trabalho visa à discussão e desenvolvimento de um
material que venha a facilitar o processo de ensino aprendizagem desses alunos na
disciplina de Química, para o conteúdo de tabela periódica.

Palavras-chave: recursos didáticos; tabela periódica; materiais de apoio;
inclusão; deficientes visuais.

ABSTRACT
Teaching resources are of great relevance to academic life when used with good
planning and strategy. It is possible to use various materials aimed at the
development of the student and help the construction of knowledge especially when
it comes to social inclusion. The so-called disabled, in the context of this work,
visually impaired, are a group that, despite being inserted in regular schools, still
suffer lag in teaching, especially in science teaching. In this scenario, the teaching of
Chemistry, often associated with abstraction, becomes a great challenge for these
students and, it is in this context that the possibility of active methodologies and
assistive technologies for the construction of a support material for the teaching of
Chemistry. These resources, if worked together, can be promising in the task of
enabling students who cannot use vision to interpret and assimilate content through
materials that use their other senses such as touch and hearing. With this, this work
aims at the discussion and development of a material that will facilitate the teaching
process learning of these students in the chemistry discipline.

Keywords: didactic resources; periodic table; support materials; inclusion.
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1 INTRODUÇÃO
A educação é um direito básico de qualquer cidadão, de extrema
importância para que o homem pratique seus direitos. Segundo Saviani (2003),
compreender a natureza da educação, classificando-a como um trabalho não
material onde, o produto final não é separado do ato de produzir, permite-nos
compreender

suas

especificidades.

Ainda

para

Saviani

(2003),

essa

compreensão também está diretamente ligada a ideias, conceitos, valores,
atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários para a
formação de cada indivíduo.
Considerando, então, as ideias de Saviani (2003), compreende-se que a
educação é responsável pela assimilação da “produção de conceitos, símbolos,
habilidades” e, além disso, ela garante o desenvolvimento do saber, seja ele
sobre natureza ou cultura. Partindo disso, a Educação passa a ser uma
exigência.
Ainda assim, a inclusão de estudantes deficientes visuais é um grande
desafio, principalmente nas escolas regulares públicas, mesmo existindo
normativas, Leis, decretos e normas que

garantem o direito de acesso dos

mesmos às escolas. A educação especial é complexa e incompreendida por
algumas pessoas normovisuais, particularmente para o ínfimo público de
deficientes visuais.
Segundo dados expressos por Gil (2000) em conformidade com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) é estimado que, no Brasil, de 1 a 1,5 por
cento da população possui deficiência visual. E, de acordo com os dados do
censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (MEC,
2010), 6,5 milhões de brasileiros apresentam deficiência visual, sendo que 0,3%
da população tem perda total da visão e 3,2% possuem baixa visão. Nesse
contexto, não é tão evidente e corriqueiro o encontro desse público no ambiente
escolar, portanto:
“Cabe à sociedade oferecer oportunidades para que as pessoas com
limitações em seu relacionamento visual com o mundo possam
desenvolver toda sua capacidade física e mental e usufruir dela. Há,
ainda, muito a ser feito, mas é preciso reconhecer que já ocorreram
muitas conquistas e avanços.” (GIL p.20 ,2000)
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No que se refere à disciplina de Química, tratando-se especificamente do
tema

“Tabela Periódica dos elementos químicos”, segundo Brito (2005), é

estimulante que os alunos tenham contato com tentativas diversificadas de
classificação de elementos. De acordo com a literatura, é de extrema importância
que os conceitos envolvidos na periodicidade dos elementos sejam explorados
partindo de evidências concretas.
“É importante para os alunos que vivenciem fatos concretos,
observáveis e mensuráveis, uma vez que os conceitos que trazem
para sala de aula vêm principalmente de sua leitura do mundo
macroscópico. Dentro dessa ótica, podem ser entendidas também as
relações quantitativas de massa, energia e tempo que existem nas
transformações químicas.”(BRITO, p.52, 2005)

Constatada a necessidade de observação na disciplina de Química, os
recursos didáticos ou metodológicos possuem

grande importância na vida

escolar, para o contexto social e, por certas vezes, até mesmo pessoal quando
se trata de pessoas que são constituídas por alguma deficiência e, no âmbito
deste trabalho, os deficientes visuais. Apesar de aparentemente simples, esses
recursos não devem ser utilizados de qualquer forma, o ideal é que haja um
planejamento do professor, no qual deverá avaliar seu público alvo, estudar suas
necessidades e elaborar um plano de aula para alcançar o objetivo proposto pelo
material.
Os recursos didáticos, podem ser relacionados com a utilização de
Metodologias Ativas (MA) e também Tecnologias Assistivas (TA). As MA’s são
entendidas como formas de desenvolver-se o processo de ensino buscando a
formação crítica, favorecendo a autonomia do educando, por meio de
problematizações,

pesquisas

e

materiais

relevantes.

As

TA’s,

não

necessariamente são tecnologias representadas por softwares, se tratasse de
agrupamentos de dispositivos, técnicas e materiais de apoio que tem o intuito de
gerar acessibilidade e melhor a qualidade do ensino-aprendizagem.
Diante da observação que as MA´s tem, dentre vários objetivos, favorecer
a autonomia dos alunos e a utilização de materiais relevantes, assim como, as
TA’s visam a utilização de materiais de apoio, podemos citar o desenvolvimento
de materiais didáticos. Essas definições simplistas, são utilizadas como ponto de
partida para o desenvolvimento e aplicação desse recurso, principalmente para
os alunos deficientes visuais.
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“O material a ser utilizado deve proporcionar ao aluno o estímulo à
pesquisa e a busca de novos conhecimentos, o propósito do uso de
materiais concretos no ensino escolar é o de fazer o aluno a adquirir
a cultura investigativa, o que o preparará para enfrentar o mundo
com ações práticas sabendo ser sujeito ativo na sociedade.”
(SOUZA, 2007).

Especificamente para Tabela Periódica, pode-se destacar a linguagem
própria, caracterizada pela grande utilização de símbolos, signos e elementos
visuais. Com isso, deve-se levar em consideração a forma com que esse
importante recurso da Química será apresentado para os alunos cegos.
"A comparação de diferentes composições dos elementos é facilitada
pela utilização de tabelas que envolvam o nome do elemento, o
símbolo, a massa atômica e a fórmula do composto formado. Tais
cuidados constituem um exemplo para a preparação dos alunos na
construção do conceito de periodicidade.” (BRITO, p.52, 2005)

Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi apresentar uma Tabela Periódica
alternativa redigida em Braille como recurso didático para o ensino e a inclusão de
deficientes visuais nas aulas de Química. A Tabela Periódica apresenta símbolos e
dados fundamentais para o desenvolvimento dos conteúdos e por isso, é de suma
importância que todos os alunos a compreendam.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Desenvolver um material inclusivo e interativo para o ensino e consulta da
Tabela Periódica, e avaliar o impacto gerado por esses materiais.
2.2 Objetivos Específicos
A. Apresentar uma forma alternativa de escrita Braille;
B. Apresentar o modelo de Tabela Periódica alternativo para o ensino de
deficientes visuais;
C. Discutir as dificuldades e os resultados das pesquisas que levaram à
elaboração do material;
D. Apresentar o resultado do material elaborado;
E. Relacionar, com base em artigos e trabalhos científicos, a eficiência dos
Cartões Periódicos;
F. Explicitar o caráter dinâmico dos Cartões Periódicos com as relações de
periodicidade.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
O ensino de Química é um processo dinâmico e em constante modificação,
o que exige dos profissionais da área a busca de novas metodologias e recursos
didáticos visando à facilitação do conhecimento. Considerando isso, é de grande
importância que os métodos empregados em sala tenham relação com a
atualidade e a realidade dos alunos visto que, segundo Mortimer et al. (1994) os
estudantes têm pouca motivação para o estudo de química, uma vez que rotulam
essa disciplina como algo desinteressante, sem sentido, e, por ser suportada por
uma infinidade de símbolos, signos e fórmulas, quando ensinada de forma
descontextualizada, os mesmos atribuem o seu aprendizado apenas ao esforço da
memória, ou seja, a “decoreba”.
Se para o aluno, que não é portador de deficiência, esta disciplina já é
considerada um tabu, imaginamos o quanto estas dificuldades são exacerbadas
quando tratamos de alunos com deficiência visual.
Nesse ponto, podemos citar a importância da inclusão onde, a prática de
ensino-aprendizagem recebe novos desafios quando o processo de ensino é
aplicado para alunos com deficiência. Vigotsky defendeu a acessibilidade e a
educação inclusiva para todos e ressaltou que os alunos com deficiência podem
desenvolver-se em níveis elevados onde podem superar os saberes cotidianos.
Como mencionado anteriormente, a química é uma área composta, na sua
maioria, por símbolos, fórmulas e signos, ensiná-la para deficientes visuais
representa um grande desafio a ser enfrentado
3.1 Deficiência Visual
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), na Convenção sobre
direitos das Pessoas com Deficiência (2007):
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas”.
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Caracteriza-se como deficiente visual a pessoa que tem perda total, parcial
ou limitação do sistema visual, essa perda ou limitação pode ser adquirida ou
congênita. Com isso, é importante esclarecer que há diferença entre a pessoa
portadora de cegueira e a pessoa com baixa visão. Apesar de muitos utilizarem
dos termos para definir ambos os casos, os dois tratam de situações
completamente diferentes.
“A cegueira é uma deficiência visual caracterizada pela
impossibilidade de apreensão de informações do mundo pela visão.
Existem dois tipos de deficiência visual: cegueira e baixa visão. As
duas formas mais comuns de avaliação da capacidade visual são
pela acuidade (discriminação de formas) e pelo campo visual
(capacidade de percepção da amplitude dos estímulos). Cego é o
indivíduo com acuidade menor que 0,1 ou campo visual com menos
de 20 graus. Já a baixa visão é definida por uma acuidade de 6/60
e 18/60 e/ou um campo visual entre 20 e 50 graus. A capacidade
visual é avaliada por essas medidas com todas as correções
ópticas possíveis (óculos, lentes etc.). A perda da visão antes dos
cinco anos de idade é chamada cegueira congênita. Já os cegos
que perdem a visão a partir dessa idade são considerados cegos
adventícios.” (NUNES, 2008)

A deficiência visual pode ser adquirida por vários fatores ou ser natural. A
deficiência visual natural ocorre quando a pessoa já nasce sem a capacidade
visual,

mas vale ressaltar que essa deficiência não é corrigível com lentes ou

cirurgias. Nesses casos, quando não se sabe o tipo de deficiência, o ideal é se
referir utilizando a expressão pessoa com deficiência visual ou deficiente visual.
Para Gil (2000), muitas pessoas consideram que ser deficiente se contrapõe
ao que é eficiente, o que nos dá a entender que a pessoa portadora de quaisquer
deficiência é uma pessoa incapaz, tornando-se assim, incompetente. Com isso,
acaba-se por dar foco a um sentido que a pessoa não possui enfatizando sua
limitação que, por sinal, é apenas remanescente.
É indiscutível a importância da visão para uma pessoa que possui a
capacidade de enxergar durante sua vida inteira, tanto que Gil (2000) trata a visão
como o canal mais importante de comunicação e relacionamento, assim como a
audição. A mesma afirma também que ao nascer, mesmo que não tenhamos
quaisquer níveis de perda da visão, este sentido ainda deve ser educado. Ao
passar dos anos a pessoa “aprende” a enxergar. Com isso, o impacto da
deficiência visual deve variar nos diferentes indivíduos, cada um terá sua
particularidade de como aprender, como interagir, como realizar as atividades
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diárias. Para isso, existem instrumentos capazes de auxiliar o deficiente visual no
seu dia a dia como, por exemplo, o uso de bengalas.
3.2 A história da educação dos deficientes visuais no Brasil
Abordando um caráter histórico, a escolarização se caracterizava muito por
ser privilégio de pequenos grupos e, segundo o Ministério da Educação (2014), com
a delimitação da escolarização, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e
práticas educacionais reprodutoras da ordem social.
“A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o
paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino
universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e
grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola.
Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado
características comuns nos processos de segregação e integração,
que pressupõem a seleção.” (MEC, 2014)

A educação é um direito básico de qualquer cidadão, de extrema
importância para que o homem pratique seus direitos e, segundo Saviani :
“[...] a compreensão da natureza da educação enquanto um
trabalho não- material, cujo produto não se separa do ato de
produção, permite-nos situar a especificidade de educação como
referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes,
hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à
formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma de
uma segunda natureza, que se produz, deliberada e
intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente
determinadas que se travam entre os homens.” (Saviani p.22,
2003)

Portanto, a educação é a responsável pela assimilação da “produção de
conceitos, símbolos, habilidades” e, além disso, ela garante o desenvolvimento do
saber, seja ele sobre natureza ou cultura. Partindo disso, a Educação passa a ser
uma exigência, se é uma exigência é direito de todos, inclusive daqueles que
precisam de adaptação em materiais didáticos, modelos educacionais e espaços
didáticos. Seguindo esta premissa, a educação para alunos especiais passou por
vários fatos e evoluções históricas.
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Segundo o Instituto Benjamin Constant, o marco inicial da educação para
cegos no Brasil foi a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 1854
através do decreto nº 1.428, de 12 de setembro . As pessoas fadadas à exclusão
devido à cegueira não tinham acesso a uma educação de qualidade e, por esse
motivo,

José Álvares de Azevedo, que por sinal era cego, teve contato com o

sistema Braille de leitura em Paris, onde até então era o local que detinha de
escolas especializadas. Anos após, o mesmo retornou ao Brasil motivado em
difundir o que foi aprendido fazendo palestras e escrevendo artigos sobre a
necessidade de pessoas com deficiência visual terem um código de leitura e escrita
e então passou a alfabetizar pessoas cegas tornando-se pioneiro no país tanto
como professor cego quanto como introdutor do sistema Braille na educação.
“O curso do instituto teria a duração completa de oito anos. Nos três
primeiros eram ministradas as matérias de leitura, escrita, cálculo até
frações decimais, música, e artes mecânicas, adaptadas à idade e
força dos meninos. No quarto ano seria ensinado gramática, francês,
aritmética, princípios elementares de geografia, música e ofícios
mecânicos. Do quinto ano em diante, além dessas matérias, haveria
geometria plana e retilínea, história e geografia antiga, média e
moderna, e leitura explicada dos Evangelhos. Finalmente, no último
ano o estudo limitava-se à história e geografia nacional, ao
aperfeiçoamento da música e dos trabalhos mecânicos.” (CABRAL,
2016)

Apesar do nome se referir a um instituto para meninos, ainda em 1854
decisão nº 242, de 18 de dezembro, o instituto teve seu regimento interno aprovado
e no mesmo era detalhado as normas internas e dentre elas, as atividades no geral
seriam separadas por sexo e, as classes também seriam classificadas em relação à
idade dos alunos: dos 6 aos 10 anos, dos 10 aos 14 e maiores de 14. (CABRAL,
2016)
Mais tarde, em 1891, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos passou a
chamar-se Instituto Benjamin Constant, que dirigiu o instituto por 20 anos. Segundo
Malheiros (2009), atualmente esse instituto ainda é o instituto referência no país
para a educação dos cegos e é um órgão atuante na inclusão dos mesmos e, ainda,
é responsável pela criação da editora Braille, a primeira de pequeno porte destinada
a esse público no Brasil.
De acordo com o trabalho de Malheiros (2009), há, ainda, algumas
evidências de que no país, a educação de cegos teve atenção de fato
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aproximadamente nos anos de 1920 a 1930, onde até mesmo o governo tomou
parte, promovendo ações para a criação de escolas junto a hospitais e ensino
regular. Foi então criada em 1928 a escola de cegos: Instituto Padre Chico e
também a Fundação para o Livro do Cego no Brasil.
Em 1956 foi proposto pelo governo de Juscelino Kubitschek um programa de
ensino que contém ações visando incluir pessoas deficientes. Posteriormente, João
Goulart (1961 - 1964) propôs melhorar o ensino com investimentos na área
(MEC/INEP, 1987).
No ano de 1961 a primeira Lei de Diretrizes e Bases trata do ensino de
excepcionais como “título X” para garantir o enquadramento dos alunos
excepcionais nas redes de ensino e integrá-los na comunidade.
A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 - Lei 4024/61 | Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961, intitula como “Título X” a educação de “excepcionais”:
“Art. 88. A educação de excepcionais deve, no que for possível,
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na
comunidade. (Art. 89. Toda iniciativa privada considerada eficiente
pelos conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de
excepcionais, receberá dos poderes públicos tratamento especial
mediante bolsas de estudo, empréstimos e subvenções.
(Revogados pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996).

O Ministério da Educação (MEC), em 1973 criou o Centro Nacional de
Educação Especial conhecido como CENESP, que segundo descrito no Portal do
próprio MEC, era responsável por gerenciar a educação especial no Brasil.
Partindo disso, várias ações, leis, decretos, normativas e programas foram
realizados a favor da inclusão. Antes disso, muito pouco se tinha, era feito, estudado
e considerado no contexto social para favorecer os deficientes. O próprio MEC
realizou vários programas de inclusão, tais como: como o Apoio à Educação de
Alunos com Deficiência Visual, Programa de Apoio à Educação Especial – PROESP
e Programa Educação Inclusiva, por exemplo.
“As pessoas com deficiência anseiam por participar das mudanças
que acontecem no mundo. Anseiam por informação, saúde,
educação, lazer, por vida; em todos os seus aspectos. A parceria
de ações de particulares com as ações governamentais é uma
forma de aumentar a conscientização da sociedade brasileira,
para que cada um de nós participe como um multiplicador dessa
conscientização.” (MALHEIROS, 2009).
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Em

20 de dezembro de 1996,

a Lei de Diretrizes e Bases 4024/61 é

revogada, e em seu lugar é sancionada a Lei nº 9.394, que dispõe dos seguintes
artigos:
“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta
Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino, para educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.”

Pode-se notar, nos artigos acima, a diferença do tratamento da pessoa com
deficiência, na revogação de 1996, o termo “portador de deficiência” tornou-se
ultrapassado. A deficiência não é algo, um fardo que a pessoa carrega, que ela
escolha ter com ela mesma. A deficiência que a pessoa venha a ter a constitui como
indivíduo, é uma característica seja ela física, mental, intelectual.
A democratização do ensino, visando atender os alunos com deficiências,
desencadeou em novas políticas que lhes assegurassem os seus direitos como
cidadãos, como é observado no Decreto de 20 de dezembro de 1999.
No Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, é preconizada a
integração da pessoa com deficiência.
“Art. 1o A Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas
que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e
sociais das pessoas portadoras de deficiência.
Art. 2o Cabe aos órgãos e às entidades do Poder Público assegurar
à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de seus direitos
básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho,[...]
e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem
seu bem-estar pessoal, social e econômico.”

Observa-se que, quando se tratava de deficientes, ainda não haviam sido
publicadas Leis relativas, diretamente, à questão da inclusão. Geralmente eram
normativas e decretos, a primeira Lei que, de fato, fala de inclusão no Brasil é de
2015. A Lei Nº 13.146,de 6 de julho de 2015 que vem a instituir a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência.
“Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de
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igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas.”

No

Artigo 3º da Lei Nº13.146 de 2015, alguns pontos devem ser

considerados: I - acessibilidade; II - desenho universal; III - tecnologia assistiva ou
ajuda técnica; IV - barreiras; V - comunicação; VI - adaptações razoáveis e outros.
Esta lei de 2015 ainda garante o direito à igualdade, proteção, educação,
profissionalização e assim por diante. Portanto, as políticas públicas adotadas,
garantem o direito a uma educação de qualidade para os deficientes visuais, que
devem ser consideradas e implementadas nas instituições de ensino. Estas
implementações devem ser bem elaboradas, quando tratamos do ensino de
ciências, visto que o mesmo é transmitido, na sua maior parte, por símbolos e
signos

e

fórmulas.

Portanto,

metodologias

diferenciadas,

a

partir

do

desenvolvimento de materiais didáticos, que tornem o ensino de ciências mais
acessível para este público diferenciado, é um desafio a ser alcançado, que se
constitui em uma importante e urgente tarefa.
3.3 Modelos didáticos para o ensino dos deficientes visuais
As pessoas detentoras de qualquer tipo de deficiência, podem alcançar o
mesmo desenvolvimento e aprimorar as mesmas habilidades de pessoas não
portadoras, entretanto, através de outras vias. Nesse ponto, os educadores podem
tomar caminhos que facilitem o processo de aprendizado buscando explorar os
sentidos desses alunos através de novas metodologias, recursos didáticos ou
novos materiais.
“O esforço pela inclusão social e escolar de pessoas com
necessidades especiais no Brasil é a resposta para uma situação
que perpetuava a segregação dessas pessoas e cerceava o seu
pleno desenvolvimento. Até o início do século 21, o sistema
educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola
regular e a escola especial - ou o aluno frequentava uma ou a
outra. Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a
proposta inclusiva e um único tipo de escola foi adotado: a regular,
que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos
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adequados e oferece apoio àqueles que encontram barreiras para a
aprendizagem (Alonso,2013).

Tendo como alvo os deficientes visuais, Coelho e Pisoni (2012) afirmam que
através de diferentes caminhos, portadores de deficiência visual podem alcançar,
uma vez que o profissional leve em consideração essa peculiaridade, o mesmo
desenvolvimento de pessoas normais onde o limite biológico não vai determinar o
seu possível não desenvolvimento; a sociedade que impõe os limites para que os
cegos não se desenvolvam totalmente. Em dezembro de 1996, a Lei nº. 9394/96, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Capítulo V, artigos 58, 59 e 60,
garante às pessoas com variados tipos de deficiência, escolaridade gratuita e que
atenda especificamente às suas necessidades.
Segundo Oliveira, Biz e Freire (2000), a ausência da modalidade visual
requer o emprego de novas alternativas de desenvolvimento visando estimular os
sentidos auditivo e/ou tátil. Tais habilidades devem ser exploradas num processo
lento e gradual onde os cegos partirão de conceitos simplistas a uma interpretação
complexa do ambiente. Com isso, adota-se modelos educacionais com o intuito de
estimular e incentivar esses alunos
Nesse contexto, opta-se pelo uso de tecnologias assistivas (TA’s), um termo
relativamente novo que visa incluir as pessoas com deficiência utilizando-se dos
recursos possíveis para ampliar as habilidades dessas pessoas. As TA’s, não
necessariamente são tecnologias no ramo de softwares, por exemplo. De maneira
mais ampla, essa expressão trata-se de agrupamentos tanto de dispositivos,
técnicas e materiais de apoio que tenham o intuito de gerar acessibilidade
melhorando a qualidade do ensino-aprendizagem do portador de deficiência.
"TA é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal
de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e
consequentemente promover vida independente e inclusão. [...]
Podemos então dizer que o objetivo maior da TA é proporcionar à
pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e
inclusão social.” (BERSCH, 2017)

De acordo com Benite et al. (2017, p.97), esse recurso promove diferentes
sensações com os sentidos remanescentes acompanhadas da mediação simbólica
negociada pelo professor, visando (re)interpretações das informações.
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Para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, as metodologias ativas
entram em ação estimulando a curiosidade, iniciativa e autonomia dos alunos.
Segundo Morán (2015), se o intuito é a proatividade dos alunos, deve-se adotar
recursos didáticos onde os mesmos se envolvam tomando decisões e avaliem
seus resultados respondendo aos estímulos pretendidos.
Partindo do conceito de que as metodologias ativas são formas de
desenvolvimento do processo de aprendizado, Garofalo (2018) afirma que é
importante aplicar e desenvolver conteúdos de cunho interativo e atrativo. Com
isso, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) deve-se:
“Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação
e intervenção, e a tecnologia como conhecimento sistemático de
sentido prático. Utilizar elementos e conhecimentos científicos e
tecnológicos para diagnosticar e equacionar questões sociais e
ambientais. Associar conhecimentos e métodos científicos com a
tecnologia do sistema produtivo e dos serviços.” (PCN, p.13)

Os diferentes recursos didáticos têm sido cada vez mais utilizados devido ao
impacto que causam nas esferas sociais, políticas, econômicas, ambientais, entre
outras. Os materiais didáticos utilizados como recursos estão atrelados ao
desenvolvimento cognitivo uma vez podem oferecer o estímulo dos sentidos
sensoriais, sua utilização dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, reduzem a
abstração envolvida em variados conteúdos e disciplinas, entre outros benefícios,
portanto tornam-se importantes quando trabalhadas com um olhar científico,
tecnológico, social e também, ambiental uma vez que forem implementados em
salas de aula.
Castoldi e Polinarski (2009), através de seus estudos, concluíram que os
alunos motivam-se mais e demonstram um maior interesse quando neles é
despertada a vontade de aprender. Essa vontade é resultado direto da motivação
que o professor estimula nos alunos e está intimamente associada à utilização de
recursos didático-pedagógicos. Entretanto, vale ressaltar que a utilização desses
recursos não deve ser desenfreada. O docente que irá realizar tal aplicação deve
estudar seu público alvo, realizar pesquisas e analisar o material mais correto a ser
utilizado para atingir seu objetivo.
As tecnologias assistivas e as metodologias ativas tornam-se um possível
caminho a ser usado no ensino de química para cegos e/ou deficientes visuais,
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com objetivo de tornar este ensino mais eficiente e participativo. As tecnologias
assistivas se tornam um caminho na reelaboração de técnicas podendo estimular
os sentidos, as metodologias ativas, como dito anteriormente, em seu processo de
estimular os alunos, pode oferecer um aporte, sendo útil como ferramenta na
investigação e estudo de um novo material que possa amenizar o déficit visual nas
aulas de química.
“São as TAs (tecnologias assistivas) que, [...] cumprem a função de
possibilitar acesso por meio de materiais específicos, que servem
de apoio ao desenvolvimento acadêmico do aluno com deficiência.
(LIMA e FONSECA, 2015)”.

Nesse cenário, onde se sabe a importância da utilização de novos materiais,
novos recursos e metodologias, a elaboração de um material didático para
deficientes visuais, visa incluí-lo numa escola regular, tornar mais prático, dinâmico,
acessível, interativo e agradável o seu processo de aprendizagem.
Silva e Oliveira (2012) discutem em seu trabalho a existência das
deficiências e para cada uma delas, defendem que devem ser abordados
diferentes modelos metodológicos e práticas pedagógicas visando incluir o
deficiente garantindo-lhe acessibilidade.
“O desenvolvimento dos órgãos e sentidos sensoriais depende de
diversos fatores, no caso da percepção tátil os principais fatores
influenciadores são a consciência e a qualidade tátil que se dão
através da percepção de texturas e consistências dos materiais.
Portadores de deficiências visuais agregam ao tato um sentido de
maior significado. “ (MENIN & PIETRICOSKI, 2015)

Os modelos educacionais construídos e adotados tem o objetivo de auxiliar
o processo de ensino aprendizagem dos alunos em geral, uma vez que, irão
utilizar-se da imaginação, senso espacial e estimularão as percepções e
criatividade dos alunos. Quando se fala em “modelo”, podemos nos referir na
educação regular à imagens e simulações, como também modelos concretos e
tateáveis. Esses modelos, por serem tridimensionais, podem vir a auxiliar na
assimilação de conteúdos que podem ser, por sua vez, abstratos; os modelos
didáticos funcionam bem com alunos ditos “normais”. Entretanto, são de extrema
importância para alunos com deficiência visual uma vez que na ausência da
modalidade visual, utilizam-se do tato e audição, principalmente.
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Um exemplo de modelo didático bastante utilizado, é o mapa tátil na
disciplina de Geografia para ensinar conteúdos relacionados a clima, vegetação,
hidrografia, localização, características locais e formas de relevo, por exemplo
(LIMA e FONSECA, 2015). Assim como modelos de artrópodes são utilizados no
ensino de Biologia.
Contudo, a utilização de modelos deve ser pensada em cada detalhe.
Pode-se utilizar de vários materiais e texturas diferentes, deve-se ter atenção a
utilização de objetos pontiagudos, o uso da mesma textura para simbolizar locais
diferentes, e segundo Fernandes e Lage (2019), não é adequado que a escrita
Braile seja realizada com colas coloridas, glitter, bolinhas de papel e outros, pois o
tamanho dos pontos e a distância diferenciada entre eles dificultam a compreensão
da leitura.
“Ao adotar técnicas para adaptar e/ou confeccionar um material,
deve-se levar em consideração alguns parâmetros. A escolha da
metodologia e da técnica de ensino são as principais atribuições
daquilo que vai ser prescrito ao longo do trabalho. Em seguida, é
fundamental definir os objetivos a serem alcançados, ter
conhecimento sobre o perfil dos estudantes, ou seja, o tipo de
deficiência apresentada e sobre a infraestrutura do espaço escolar,
como a presença de materiais e ambientes adequados, os quais
podem limitar ou expandir a atividade planejada. A reflexão sobre
esses aspectos será essencial para nortear as diretrizes da sua
prática inclusiva.” (Fernandes e Lage, 2019)

3.4 Ensino de Ciências para deficientes visuais
É possível notar que os processos de inclusão passaram por grande
evolução histórica, porém, o ensino de ciências continua sendo um grande desafio.
As propostas dos conteúdos relacionados às disciplinas científicas são bastante
visíveis quando se fala em experimentação, teorias e simbologias. Quanto à
aprendizagem do conhecimento científico, muitos alunos têm dificuldade em
relacionar a teoria estudada em sala de aula com a realidade a sua volta, isso
porque a teoria é constituída de conceitos que são abstrações da realidade
(MACKINNON, 1999).
Segundo Lippe (2010), as pesquisas voltadas para a área de educação em
ciências ainda são escassas, quando se referem aos

alunos com deficiência.

Poucas informações estão ao alcance de professores a respeito de ensaios ou
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observações isoladas, visto que a visibilidade acerca desse tema ainda adquiriu a
evidência necessária, o que demonstra uma grande lacuna no sistema educacional
e no meio científico acadêmico.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, os estudantes
deficientes, devem participar de forma integral do ambiente educacional, que deve
ser rico em oportunidades, proporcionando resultados positivos.
“Nos debates atuais sobre inclusão, o ensino escolar brasileiro tem
diante de si o desafio de encontrar soluções que respondam à
questão do acesso e da permanência dos alunos nas instituições
educacionais. Algumas escolas públicas e particulares já adotaram
ações nessa direção, ao proporem mudanças na sua organização
pedagógica e metodológica de modo a reconhecer e valorizar as
diferenças, sem discriminar ou segregar os alunos.” (Lippe, 2010)

No contexto do ensino de ciências, algumas opções de ação, metodologia e
recurso a serem adotados é a utilização de materiais didáticos. A utilização desses
materiais visa a autonomia do aluno, a apropriação de conceitos. Para fazer a
utilização de recursos diferenciados no ensino de ciências, devem ser elaboradas
estratégias, o material deve ser pensado para que o deficiente tenha o mesmo
desempenho que a pessoa dita normal.
Deve ser levado em consideração que o aluno deficiente visual, apresenta
dificuldade mesmo com o emprego de técnicas e metodologias no ensino de
ciências, visto que, o conteúdo é muito visual, cheio de imagens, signos e
símbolos. Com isso, deve-se observar lentidão no processo, entretanto, ainda
assim, essas estratégias são consideradas eficazes.
“No ensino das ciências verifica-se a necessidade de adaptações
de materiais e de estratégias metodológicas para a educação do
aluno com deficiência visual. Essas exigências são compatíveis
com as aquisições e o desenvolvimento de habilidades e
competências pertinentes aos diversos componentes curriculares,
com vistas à formação acadêmica, pessoal e profissional dos
alunos.”(MEC, 2017).

Inserida nos conteúdos de ciências naturais, a química talvez seja a área
que mais depende de símbolos, códigos e fórmulas, para que seja compreendida,
apresentando também, um maior desafio para ser ensinada a um público com
deficiência visual.
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3.5 Ensino de Química para deficientes visuais
Sabe-se que o ensino de ciências exatas, especialmente o ensino de
Química, tem como grande desafio as dificuldades na construção do conhecimento
levando em consideração a sua grande abstratividade e o uso de símbolos e
fórmulas. Uma ciência repleta de conceitos exigindo diversas habilidades.
Para muitos, a Química possui uma linguagem específica dificultando a
aprendizagem e assimilação dos conteúdos, gerando desmotivação, desinteresse,
conversa paralela e frustração nos alunos.
Segundo Faria et al. (2017), a maior dificuldade no ensino é que atualmente,
as propostas educacionais estão baseadas na visão para a percepção e
apropriação dos conteúdos. Com isso, torna-se necessário evidenciar que a
limitação causada por essa dificuldade, pode ser superada uma vez que pode-se
utilizar de técnicas concretas para ensinar química favorecendo outros sentidos,
exceto visão.
A química em si, é carregada de um caráter teórico que se desfaz à medida
que é apresentado ao aluno aulas experimentais aproximando teoria e prática,
realidade. Apesar de a principal função explorada em um experimento seja a visão,
ainda é possível observar texturas em um experimento de densidade, diferenciando
o óleo e a água; e a diferença de acidez e basicidade comendo um limão e uma
banana verde; são recursos limitados, porém possíveis de serem utilizados uma vez
que estejam bem estudados e projetados.
Nesse cenário, pode-se citar a tecnologia assistiva (TA) como recurso,
permitindo utilizar-se de outros sentidos, provocando diferentes sensações. Com
isso, as TAs podem ser classificadas como:
“Uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que
engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades
ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência,
qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL - SDHPR. – Comitê de
Ajudas Técnicas – ATA VII).

Mesmo que as TA’s sejam uma possibilidade para o ensino de química
voltado ao deficiente visual, ainda assim alguns temas ainda são complexos de
serem trabalhados devido ao caráter memorístico.
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“Desde os primórdios dessa ciência, os químicos utilizam uma
simbologia própria que permite a representação das substâncias,
suas propriedades e suas transformações. Os químicos podem
representar, por meio dessa simbologia, fenômenos e substâncias e
comunicar-se com outras pessoas que conhecem essa
linguagem.”(MAIA, 2012)

A base da simbologia química são as identidades dos elementos químicos.
Portanto, um tema que apresenta uma grande dificuldade para o ensino de química
para os deficientes visuais, em função da elevada carga de representação por
símbolos e signos, trata-se do estudo da tabela periódica.

3.5.1 Tabela Periódica
São conhecidos atualmente 118 elementos químicos diferentes, que estão
organizados de forma sistemática facilitando o estudo das suas propriedades e
características (OLIVEIRA et al., 2015). Além disso, a disposição dos elementos ao
longo da tabela utilizando-se de símbolos e suas características para uma melhor
organização, não é algo favorável à memorização.
Com o passar do tempo e a descoberta de mais elementos, passou a haver a
necessidade da organização dos mesmos de forma que suas características e
propriedades semelhantes fossem um dos critérios.
“A necessidade de ordenação das substâncias elementares surgiu
no século XVIII, pois já eram conhecidas pelos cientistas algumas
substâncias e suas respectivas propriedades, restava a eles então
tentar organizar estes elementos e o desafio então era além de
organizar esses elementos, fazê-lo de maneira a tornar essa
ordenação funcional, haja vista que havia na época um impulso
classificatório, uma tendência bastante forte de estabelecer uma
sistemática no estudo das matérias de cada campo
específico..”(OLIVEIRA et al., 2015)

Atualmente, estão relacionadas na Tabela Periódica a massa atômica, que foi
a primeira propriedade utilizada por Dalton no século XIX na tentativa de organizar
os primeiros elementos. Depois disso, houve várias tentativas de organização
levando em consideração por exemplo as capacidades dos elementos de formarem
compostos e as propriedades dos compostos formados, até a tentativa mais bem
sucedida que foi a de Mendeleev e Meyer, como disposto na Figura 1, que logo
tiveram a ideia de classificar os elementos numa tabela de forma pedagógica. Meyer
utilizou da capacidade de formação de compostos dos elementos que poderiam
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facilmente variar com o peso atômico, seguido disso conseguiu calcular o volume
atômico, adquirindo êxito ao calcular um sistema de coordenadas ortogonais dos
valores nos números atômicos em função do peso. Com isso, Mendeleev conseguiu
organizar 63 elementos construindo para cada um deles uma carta, nessa carta
havia um símbolo diferente para cada um, massa atômica e propriedades físico
químicas. E essa, foi a primeira vez que a tabela foi montada de forma análoga com
a que temos atualmente. Desde então, a mesma foi modificada por diversas vezes,
mas ainda levando em consideração o critério da massa atômica proposta por
Mendeleev.
Figura 1: Tabela Periódica proposta por Mendeleev

Fonte: InfoEscola, (2007)

Vale ressaltar que ainda tem-se outras propriedades relacionadas à Tabela
Periódica atualmente, essas propriedades são chamadas de Propriedades
Periódicas sendo as principais o Raio Atômico que está relacionado ao tamanho do
átomo; a Energia de Ionização que é a energia necessária para a remoção de
elétrons; a Afinidade Eletrônica que é a energia liberada quando um elétron é
adicionado a um átomo neutro no estado gasoso; a Eletronegatividade que é a força
de atração exercida a elétrons numa ligação.
O sistema de organização da Tabela é monitorado atualmente pela União
Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), e é organizada em ordem
crescente de número atômico em linhas horizontais pois, em 1913 Henry Moseley
descobriu o número atômico dos elementos químicos por experimentos em raio X (o
número atômico é a quantidade de prótons existentes no núcleo de cada átomo). E
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assim, ele conseguiu corroborar a teoria de Mendeleev mostrando que as
propriedades tinham relação com o número atômico e não com a massa atômica,
chegando no modelo representado na Figura 2.
Figura 2: Tabela Periódica

Fonte: Toda Matéria (2021)

Classificar os elementos químicos em forma crescente de número atômico
permite que ela seja dividida em grupos ou famílias que são as colunas.
“Os elementos pertencentes a um mesmo grupo ou a uma mesma
família da Tabela Periódica possuem propriedades físicas e químicas
semelhantes.
Família 1: Possuem todos 1 elétron na camada de valência;
Família 2: Possuem todos 2 elétrons na camada de valência;
Família 13: Possuem todos 3 elétrons na camada de valência;
Família 14: Possuem todos 4 elétrons na camada de valência;
Família 15: Possuem todos 5 elétrons na camada de valência;
Família 16: Possuem todos 6 elétrons na camada de valência;
Família 17: Possuem todos 7 elétrons na camada de valência;
Família 18: Possuem todos 8 elétrons na camada de valência.”
(Fogaça, s.d)
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Algumas famílias de elementos recebem nomes especiais como a família 1
que é a dos metais alcalinos, a família 2 que é a dos metais alcalinos terrosos, a 16
que é a dos calcogênios, 17 halogênios e 18 dos gases nobres.
Já as linhas da tabela periódica, são os períodos aos quais pertencem os
elementos. Eles vão indicar a quantidade de camadas eletrônicas que cada
elemento possui.
Observa-se desta forma a quantidade de informações que podem ser
extraídas de uma Tabela Periódica.
“A tabela periódica é um marco no desenvolvimento da capacidade
humana em buscar arranjar de forma organizada, sistematizada,
crítica, prática e concisa aquilo que é considerado relevante para
todos, a fim de tornar mais acessível as informações consideradas
indispensáveis ao entendimento de fatos, fenômenos ou
acontecimentos. Esta é sem dúvida a principal fonte de pesquisa e
informação quando se deseja buscar conhecer as características e
propriedades dos elementos químicos, e a forma como estes estão
organizados é um facilitador na obtenção destas informações.”
(OLIVEIRA et al., 2015)

Devido a essa quantidade de informações, uma das poucas possibilidades
de um ensino efetivo, da tabela periódica para deficientes visuais, seria por meio da
elaboração de um material didático que pudesse auxiliá-lo nesta tarefa.

3.6 Materiais didáticos
Para uma aprendizagem eficiente, deve-se levar em consideração vários
fatores tais como a dedicação do professor, o desenvolvimento intelectual do aluno,
as oportunidades oferecidas pela escola e a condição de vida do próprio aluno.
Partindo da ideia de Silva e Victer (2016), métodos de ensino utilizam do
lúdico e da tecnologia com o intuito de um bom resultado, uma revolução. Apesar
disso, não é uma tarefa tão fácil. Deve-se, também, levar em conta a realidade da
escola e do meio em que o aluno está inserido para que a aprendizagem seja mais
significativa onde o aluno possa interagir com o conteúdo, o professor e colegas de
sala.
Nesse contexto, uma opção de recurso para interação e autonomia do aluno
é a utilização de materiais didáticos produzidos com materiais de baixo custo,
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sendo estes, produzidos pelo professor para auxiliar durante a aula, ou então,
produzido pelo aluno em forma de oficina quando se pretende alcançar um objetivo
com esse trabalho.
“Entretanto, não basta a utilização de materiais didáticos se estes
ficarem restritos apenas à manipulação dos alunos de forma lúdica
e sem função educativa. É necessário que seu uso esteja atrelado
a objetivos bem definidos quanto ao aspecto de promover a
aprendizagem (...) ou seja, a um cuidadoso planejamento da ação.”
(SILVA e VICTER, 2016).

Martins e Santos (ano), trabalham com a mesma ideia de materiais didáticos
para o auxílio da construção do conhecimento. Para eles, utilizar materiais
recicláveis para construir materiais didáticos, pode promover estímulo à
imaginação, trabalho em conjunto promovendo a afetividade, sensibilidade e
raciocínio, dentre outros aspectos.
“Para que isso ocorra de forma satisfatória não basta o professor
ensinar apenas o conteúdo, a teoria, pois é importante que essa
venha unificada a prática.” (SILVA e VICTER, 2016).

Segundo Freitas (2009), apenas pelo fato de estar sendo utilizado, o
material didático já estabelece contato aluno-professor, mudando por si só, a rotina
de sala. Em acordo com suas palavras, esses materiais têm a capacidade de
substituir a memorização contribuindo para a assimilação e auxiliando a
concretização do conhecimento e não à abstração.
Dessa forma, tem-se que esses recursos e materiais vem a ser “didáticos”
uma vez que utilizados durante a prática de ensino com o intuito de promover
estímulo e construção do conhecimento.
“Nesse contexto, os mapas e os globos são materiais didáticos
utilizados para a facilitar a aprendizagem. Da mesma forma,
quando a professora usa palitos de picolé e canudinhos de
refrigerante para ensinar matemática ou quando projeta um filme
sobre a colonização do Brasil ou, ainda, quando planta sementes
de girassol e feijão no ambiente escolar para ensinar o processo de
germinação. São inúmeros e variados os materiais e equipamentos
didáticos existentes nas escolas brasileiras, sem contar que
podemos criar ou aproveitar recursos empregados para outros fins.”
(FREITAS, 2009. p.22).

Ainda segundo o estudo de Freitas (2009), para utilizar de recursos didáticos
o professor deve observar alguns critérios, tais como:
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“a) adequação aos objetivos, conteúdo e grau de desenvolvimento,
interesse e necessidades dos alunos;
b) adequação às habilidades que se quer desenvolver (cognitivas,
afetivas e psicomotoras);
c) simplicidade, baixo custo e manipulação acessível;
d) qualidade e atração (devem despertar a curiosidade).” (FREITAS,
2009. p.24).

Pode-se notar que o professor estar amparado por um bom planejamento e
recursos, consegue alcançar melhores resultados. Ao utilizar materiais didáticos
em conjunto com a teoria, o professor é capaz de criar uma ponte entre o conteúdo
exposto e, de certa forma, uma prática, uma vez que esses materiais têm o intuito
de melhorar não só a rotina da sala mas também a visualização de diferentes
conteúdos.
3.6.1 Materiais didáticos para deficientes visuais
Tratando da utilização de materiais didáticos como um recurso para a
educação, para fins deste trabalho, entramos numa questão um pouco mais
restrita. Já é sabido que as questões referentes à educação de deficientes visuais
são alvo de grandes debates, discussões e reflexões.
“Incluir na educação básica a pessoa com deficiência visual merece
um olhar mais atento, mais minucioso, em face da possível rejeição
do grupo para com essa pessoa, e assim, não podemos imaginar
uma inclusão meramente ilusória, isso é, apenas colocar essa
pessoa em meio aos outros, e deixar fluir naturalmente sua
interação.” (BRASIL ESCOLA, 2017) .

Paganotti (2011), através de seus estudos sobre o trabalho de Vigotsky,
afirma que o ponto chave é tirar vantagem das diferenças apostando

na

capacidade de cada aluno.
“Todo professor pode escolher: olhar para trás, avaliando as
deficiências do aluno e o que já foi aprendido por ele, ou olhar para
a frente, tentando estimar seu potencial. Qual das opções é a
melhor? Para a pesquisadora Cláudia Davis, professora de
psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP), sem a segunda fica difícil colocar o estudante no
caminho do melhor aprendizado possível. "Esse conceito é
promissor porque sinaliza novas estratégias em sala de aula", diz
Cláudia. O que interessa, na opinião da especialista, não é avaliar
as dificuldades das crianças, mas suas diferenças. "Elas são ricas,
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muito mais importantes para
semelhanças.” (Paganotti, 2011).

o

aprendizado

do

que

as

Nesse contexto, a educação do aluno com deficiência visual será através dos
outros sentidos, sendo eles: o tátil e auditivo. Segundo Dallabona (2011), a
aprendizagem precisa ser concreta, os materiais atrativos e construídos com os
acadêmicos no contexto ao qual estão inseridos para que haja melhor
compreensão do que está sendo ensinado.
Segundo Lima e Fonseca (2015), o deficiente visual necessita que reforcem
oralmente algumas explanações, que ofereçam textos de apoio e registros, que
relacionem a importância do assunto com equipamentos que fazem parte do seu
dia a dia. Ou seja, o que é oralizado e escrito para pessoas normais, deve ser
oralizado e tateado pelo deficiente visual.
Partindo ainda do princípio de Lima e Fonseca (2015), os materiais de
acessibilidade podem ser produzidos utilizando-se de objetos de fácil acesso, baixo
custo e recicláveis, como, por exemplo: barbante, papel cartão, tampas de
garrafas, pedaços de madeira, rebites, elásticos, dentre outros.
A 4ª competência geral da BNCC diz que deve-se utilizar de diferentes
linguagens, sejam elas, verbal, corporal, sonora, entre outras, assim como o
conhecimento das linguagens para expressar e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
Assim como, a 1ª competência diz que deve-se valorizar e utilizar os
conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e
digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para
a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Baseando-se nessas competências, o aluno cego ao ser inserido numa
escola regular, terá acesso aos mesmos conteúdos que os demais alunos podendo
ter as mesmas dificuldades.
“Nesse contexto deve estar disponível ao aluno com deficiência
visual a prancheta com reglete para escrita em Braille, a máquina
de escrever em Braille, e a ferramenta de maior destaque na
interação do deficiente visual com o mundo, o computador (...).”
(BRASIL ESCOLA, 2017).

Contudo, esse material fica à disposição apenas do aluno cego não gerando
muita interação com o meio. Nesse caso o professor pode optar por confeccionar
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materiais que estimulem os sentidos desse aluno com a participação dos demais
gerando inclusão.
Nesse caso, pode-se optar pelo material tátil onde é possível avaliar cada
detalhe como relevo, textura, estado, forma, tamanho e outras características do
material. Como já mencionado, esses materiais podem ser produzidos com
recicláveis, por exemplo, ou materiais de baixo custo.
De acordo com o defendido pelo Instituto Benjamin Constant (2016) , os
materiais produzidos devem levar em conta alguns detalhes, preocupações ao
serem produzidos:
“1. tamanho: os materiais devem ser confeccionados ou
selecionados em tamanho adequado às condições dos alunos.
Materiais excessivamente pequenos não ressaltam detalhes de
suas partes componentes ou perdem-se com facilidade. O exagero
no tamanho pode prejudicar a apreensão da totalidade (visão
global);
2. significação Tátil: o material precisa possuir um relevo
perceptível e, tanto quanto possível, constituir-se de diferentes
texturas para melhor destacar as partes componentes. Contrastes
do tipo: liso/áspero, fino/espesso, permitem distinções adequadas;
3. aceitação – o material não deve provocar rejeição ao manuseio,
fato que ocorre com os que ferem ou irritam a pele, provocando
reações de desagrado;
4. estimulação visual – o material deve ter cores fortes e
contrastantes para melhor estimular a visão funcional do aluno
deficiente visual;
5. fidelidade – o material deve ter sua representação tão exata
quanto possível do modelo original;
6. facilidade de manuseio – os materiais devem ser simples e de
manuseio fácil, proporcionando ao aluno uma prática utilização;
7. resistência – os recursos didáticos devem ser confeccionados
com materiais que não se estraguem com facilidade, considerando
o frequente manuseio pelos alunos;
8. segurança – os materiais não devem oferecer perigo para os
educandos;” (Instituto Benjamin Constant, 2016).

Mesmo que esses cuidados sejam tomados, ainda é um grande desafio
para a prática e conhecimento do professor, acolher um aluno deficiente, tornar a
sala de aula e os materiais utilizados acessíveis, gerar inclusão e tornar a rotina
escolar agradável a todos, exigirá muito esforço e estudo. Contudo, o material
confeccionado pode vir a atender toda uma classe, dependendo do planejamento e
pesquisa desse professor. Mesmo que o aluno não enxergue, esse material pode
ser colorido, pode ser rico em sinais, escrita e imagens onde os outros alunos
possam também observar, participar e auxiliar o aluno cego.
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3.7 Materiais didáticos no ensino de química para deficientes visuais
De acordo com Silva et al. (2017), mesmo que tenham sido realizadas
pesquisas, estudos e discussões visando a implementação de políticas públicas
com foco na inclusão, ainda é comum a dificuldade dos professores em lidarem com
a prática da inclusão. Quanto trata-se de alunos com deficiência, ainda existem
dúvidas e certa resistência sobre como garantir a eles um ensino de qualidade
levando em conta suas especificidades.
“Apesar da garantia do acesso e da permanência do aluno deficiente
estar previsto em lei, ainda há um longo caminho a ser percorrido
para que ocorra a verdadeira inclusão de alunos com deficiências
em todas as modalidades de ensino. Essa garantia perpassa
necessariamente
pela
formação
do
professor
e
pelo
desenvolvimento de materiais didáticos específicos.” (SILVA et
al.2017)

Visando o ensino de ciências, especificamente de química para alunos com
deficiência visual, pode-se aplicar a utilização de modelos táteis para auxiliar na
compreensão de conteúdos abstratos. Quando se fala em abstração, não se trata
apenas de imaginar um orbital, imaginar uma transferência eletrônica ou então uma
ligação química que não é rígida, no caso de uma pessoa “normal”. Considerando a
limitação do deficiente, todo e qualquer conteúdo de caráter visual é abstrato. Nesse
contexto, os modelos concretos de representação exercem seu papel, uma vez que
a visão não é seu canal mais importante de coleta de informações.
“A qualidade do ensino para os alunos com deficiência visual não
pode ser diferente dos alunos normovisuais, uma vez que eles
devem ter o mesmo nível de avaliação de aprendizagem, como é
garantido pela constituição brasileira. Imagens, tabelas, gráficos,
modelos e diagramas presentes nesse ensino, devem ser
adaptados, para não se transformarem em mais um obstáculo ao
acesso de informações vinculadas às mesmas.” (PAULO, et al.
2018)

A utilização de materiais que exploram o tato promove uma melhor
compreensão pro aluno “normal”, e quando se fala no deficiente facilita-se ainda
mais o processo de ensino aprendizagem deles.
“O aluno deficiente visual não tem acesso diretamente ao conceito
que está sendo ensinado no quadro. Tais alunos são obrigados a
criar um conceito imaginário não só do abstrato, mas também do que
foi visualmente mostrado no quadro. Devido a isto, o uso de modelos
táteis por um aluno deficiente visual, torna o ensino de Química, que
era para ele todo abstrato, algo mais próximo da realidade, pois a
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aprendizagem pode ser ancorada numa referência real.” (PAULO, et
al. 2018)

Sabe-se que a química utiliza de representações, gráficos, esquemas de
equações

e

outros

artifícios

que

podem

ser

explorados

sem

aplicar

sistematicamente o recurso visual. Obviamente, o conteúdo teórico deve ser
discutido, apresentado ao aluno e então, alia-se teoria e prática pois, não basta
simplesmente oferecer ao aluno um modelo sem aporte teórico. Quando se tem a
intenção de construir ou aplicar um determinado material, deve-se pensar que este
deve ser fiel e ter o mesmo molde de qualidade aos conceitos a serem aplicados.
Atualmente não existe apenas o aporte de “uso de material didático”,
“construção de material didático” e “modelo didático” para a utilização no ensino de
deficientes visuais. Existe, ainda, uma Grafia Braille para o Ensino de Química no
Brasil.
3.8 Grafia Braille para o Ensino de Química no Brasil
O Braille é um sistema de escrita, não é uma língua, utilizada pelos
deficientes visuais para terem acesso a leitura e escrita. Esse sistema foi criado por
Louis Braille aproximadamente em 1824 sendo oficializado em 1843. No Brasil, esse
sistema começou a ser utilizado no Imperial Instituto dos Meninos Cegos.
O Braille é uma forma de escrita em alto relevo onde a leitura é realizada
pelas mãos e é constituído por 63 sinais formados por pontos.

36
Figura 3: Alfabeto, Numeração e Pontuação em Braille

Fonte: Freepik (s.d)

Assim como o alfabeto, existem os números e pontuação em Braille. Mas,
como já foi falado, a Química é constituída por uma carga de linguagem específica,
carregada de símbolos e signos e com isso, o Ministério da Educação (MEC)
disponibilizou uma Grafia Química em Braille para utilização no Brasil com intuito da
concretização da meta de normatizar a simbologia braille utilizada em Química
(MEC/SECADI. 2017).
“A atual versão da Grafia Química Braille para Uso no Brasil dispõe
de símbolos representativos para transcrição em braille do
componente curricular de Química, suas entidades em diferentes
posições, diagramas, notações específicas, determinadas figuras e
estruturas, permitindo maior e melhor acesso das pessoas cegas
aos textos científicos da Educação Básica e do Ensino Superior.”
(MEC/SECADI, p.9 2017)

A grafia Braille específica para o ensino de Química começou a ser
desenvolvida em 2002 pelo MEC e testada pela Comissão Brasileira de Braille
(CBB) em 2005 para avaliar sua utilização, abrangência, necessidade de
modificação e adequação. Após, alguns ajustes foram realizados em 2014, também
pela CBB.
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Todo o processo foi realizado de forma cuidadosa levando em consideração
os conteúdos químicos tanto do Ensino Médio quanto do Ensino Superior, regras da
IUPAC, representações químicas em Braille adotadas por outros países. Para a
elaboração desses símbolos alguns critérios foram levados em consideração pelos
transcritores e usuários.
“1. Nas representações das fórmulas de substâncias químicas não
se usa caixa alta;
2. Os símbolos convencionados devem ser utilizados de acordo com
as orientações específicas e exemplos de aplicação;(...)
7. Em relação à Tabela Periódica recomenda-se a adaptação em
relevo. A simbologia específica para representação dos elementos
químicos, bem como o seu número de massa e número atômico; (...)
10. O corte de equações químicas é feito antes ou depois de
símbolos operatórios, símbolos de relações numéricas ou setas, não
sendo necessária a repetição destes símbolos na linha seguinte;
(...)” (MEC/SECADI, p.17, 2017)

3.9 Grafia Braille para o Ensino de Tabela Periódica
Os conteúdos que envolvem a Tabela Periódica não são simples de ser
ministrados, principalmente quando se trata do ensino para deficientes visuais.
A Tabela é carregada de símbolos, dados, características dos elementos, ou
seja, uma linguagem puramente química que através de pequenos números e letras
organizados de forma sistemática, a Tabela Periódica trás consigo um aglomerado
de informações de extrema importância quando se deseja compreender as
características e propriedades dos elementos químicos.
Como dito no tópico anterior, visando facilitar o ensino de Química para
deficientes visuais, o MEC elaborou uma Grafia Braille para o ensino de Química no
Brasil onde foram criados e adequados símbolos e toda uma escrita que pudesse
amparar essa ciência auxiliando na leitura e compreensão além de proporcionar
autonomia ao aluno.
Os elementos na Tabela Periódica são representados por letras, uma
abreviatura do nome em latim ou grego. Como as letras já são conhecidas, foi
determinado pelo guia de escrita braille que deveriam ser representados conforme o
sistema comum conforme a Figura 4.

38

Figura 4: Exemplos de Transcrição dos Elementos
Químicos no Sistema Comum

Fonte: MEC/SECADI, p.20 (2017)

O número atômico geralmente representado pela letra Z, trata-se do número
de prótons existentes no núcleo de um átomo. Geralmente, o número atômico fica
subscrito ao lado esquerdo do símbolo do elemento químico na Tabela Periódica
como observado na Figura 5.
“Em Química, os índices inferiores à direita, representativos do
número de átomos nas fórmulas das substâncias químicas, são
transcritos na parte inferior da cela braille, sem indicativo de posição
e sem sinal de algarismo.” (MEC/SECADI, p.21, 2017)

Figura 5: Exemplos da Representação do Número Atômico

Fonte: MEC/SECADI, p.21 (2017)
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Já a massa atômica, que é a massa de um átomo medida em unidades de
massa cujo símbolo é o U, geralmente fica indicada no canto esquerdo sobrescrito
ao símbolo do elemento químico na Tabela Periódica. Quando se fala em
representar esse valor na grafia braille, o número atômico deve ser diferenciado do
número de massa e, para isso, utilizam-se os indicadores (3 e 4) e (1 e 6) onde o (3
e 4) indica posição inferior e (1 e 6) posição superior representados na Figura 6.
Figura 6: Representação (3 e 4) e (1 e 6),
posição inferior e superior

Fonte: Adaptado de MEC/SECADI, p.21 (2017)

O número atômico em braille é disposto à esquerda subscrito ao símbolo do
elemento químico e o número de massa é feito à esquerda sobrescrito ao símbolo
do elemento químico conforme a Figura 7, de acordo com recomendação da
IUPAC.(MEC/SECADI, p.20, 2017)
Figura 7: Exemplos de Massa Atômica e Número Atômico dos
Elementos químicos da Tabela Periódica

Fonte: MEC/SECADI, p.23 (2017)

Entretanto, algumas vezes o número e massa atômicos podem ser
representados por uma expressão matemática de p+n. Caso isso ocorra, essa
expressão deve ser indicada entre parênteses utilizando os auxiliares (2 e 6) e (3 e
5) como observado na Figura 8.
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Figura 8: Números atômico e de massa
representados por fórmula e os auxiliares (2 e 6) e (3 e 5).

Fonte: MEC/SECADI, p.24 (2017)

Como pode-se perceber, existe todo um cuidado ao elaborar métodos para o
ensino de deficientes visuais. É possível perceber como um símbolo que, para
pessoas sem deficiência é simples, se torna extenso na grafia braille mesmo que
trabalhada para a Química. Além disso, quando se fala na disposição dos elementos
ao longo da tabela em Braille, geralmente é complexa, grande para ser carregada e
simplificada como apresentado na Figura 9.
Figura 9: Tabela Periódica em Braille e em Alto Relevo

.
Fonte: Silva, et al (2017)

Em virtude das dificuldades encontradas pelos deficientes visuais, no estudo
e utilização da Tabela Periódica, neste trabalho espera-se desenvolver um material
com a finalidade de melhorar e facilitar a compreensão dos símbolos dos elementos,
sua localização ao longo dos grupos e períodos e as características associadas,
assim como, tornar esse material acessível tanto no sentido da inclusão quanto no
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sentido de transporte onde cada professor possa produzir seu próprio modelo de
acordo com as suas necessidades e de seu aluno.
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4 METODOLOGIA

4.1 Caracterização Da Metodologia
A palavra metodologia trata-se, basicamente, do estudo de um método.
Segundo Zanella (2013) a pesquisa e metodologia científicas, se ocupam de
critérios analíticos e críticos de métodos de investigação.
Nesse sentido, a metodologia da pesquisa empregada para a elaboração
deste trabalho pode ser definida como Pesquisa Exploratória, onde segundo
Zanella (2013), possui o objetivo de ampliar os conhecimentos de determinados
fenômenos e acontecimentos, explorando a realidade. Partindo desse princípio,
objetiva-se a familiarização com algum possível problema real onde possam ser
construídas hipóteses e, para isso, é utilizado um referencial bibliográfico.
Realizou-se uma pesquisa aplicada, partindo da busca por artigos
científicos anteriormente publicados, que pudessem oferecer um aporte teórico
de forma que o trabalho desenvolvido contribuísse para o planejamento de
novas pesquisas ou mesmo para a compreensão teórica do mesmo. Após
realizada a pesquisa teórica, iniciou-se a organização de dados para a
elaboração do material didático.

4.2 Caracterização Do Público Alvo

O material produzido destina-se principalmente às pessoas deficientes
visuais. Mesmo que o foco seja nos deficientes, ainda pode ser aplicado em
aulas com pessoas não deficientes. O mesmo não possui faixa-etária exclusiva
para aplicação pois, além de ser um recurso para inserir o conteúdo de Tabela
Periódica, ele pode ser utilizado como material de consulta nos outros anos do
ensino médio ou superior quando houver a necessidade de consultar os dados
dos elementos químicos.
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4.3 Procedimento Para A Confecção Do Material
De acordo com o trabalho de Zanella (2013), um método é a forma que um
cientista seleciona para a eventual solução de um problema; agregando
procedimentos intelectuais e técnicos.
Para este trabalho, foi empregada uma série de métodos cujo objetivo é a
produção de um material didático que consiste, basicamente, em uma ferramenta
para o ensino de Tabela Periódica para deficientes visuais, formado por cartões
contendo, para cada elemento, o nome, símbolo, número atômico, massa atômica e
o número atômico mais utilizado .
Esses cartões, confeccionados para cada elemento presente na Tabela
Periódica, serão separados em caixas de acordo com o respectivo Grupo a que
pertencem estes elementos.
O primeiro cartão, será fixado na tampa de cada caixa contendo o nome do
Grupo; o segundo será o cartão de instruções, para que o aluno consiga identificar
onde encontra-se cada dado referente ao elemento em questão; do terceiro em
diante, inicia-se os cartões dos elementos da Tabela Periódica.
Tomemos como exemplo o Grupo 1A. O primeiro elemento é o Hidrogênio
pertencente ao primeiro período da Tabela Periódica, portanto, será o primeiro
cartão de elementos, seguido do Lítio, pertencente ao segundo período da Tabela
Periódica, e assim sucessivamente.
Organizando-se dessa forma, devemos nos atentar para os elementos,
pertencentes aos grupos, que não começam no primeiro período da Tabela
Periódica, como por exemplo os elementos do grupos “B”, que começam já no
quarto período. Para isto, teremos os cartões em “branco” apenas para a contagem,
ou seja, se estes se iniciam no quarto período, teremos três cartões em branco para
a contagem dos períodos de 1 a 3.
Tendo em vista a elaboração do material didático, adotou-se as seguintes
etapas:
1) Reconhecimento da problemática envolvida;
2) Compreender a necessidade da elaboração de um material de apoio para o
ensino de deficientes visuais;
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3) Através de pesquisas bibliográficas, analisar os materiais já existentes
disponíveis para o público de deficientes visuais;
4) Analisar em quais séries e conteúdos o material pode ser aplicado;
5) Ler livros e guias sobre o assunto
6) Avaliar os equipamentos de escrita em Braille, para uma adaptação coerente.
Inicialmente, definiu-se que o material seria produzido com o auxílio de um
reglete, Figura 10, que é um equipamento utilizado para a escrita em Braille.
Entretanto, devido às restrições e decretos referentes à pandemia do COVID-19,
houve a suspensão das atividades escolares e dos serviços não essenciais
impedindo o acesso ao equipamento.
Figura 10: Reglete

Fonte: CIVIAM (s.d)

Em função do impedimento relatado, um novo método de escrita Braille foi
criado para a produção do protótipo deste trabalho.
1) Primeiro passo: avaliação dos materiais a serem utilizados.
Os materiais para a confecção levados em consideração foram o EVA, papel
A4, papel foto, papel vergê, papel supremo e papel cartão, conforme a Figura 11.
Nestes, foram avaliados alguns aspectos como gramatura, textura, maleabilidade e
a possibilidade de realizar o alto relevo sem atravessar o papel.
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Figura 11: Tipos de papel

Fonte: Próprio autor (2021)

Considerando esses aspectos, apenas o papel vergê se mostrou adequado
para a utilização.
2) Segundo passo: análise de como seria feito o alto relevo.
Inicialmente, considerou-se a utilização de colas coloridas ou colas de relevo.
Porém, existe um grande empecilho na utilização de colas ou bolinhas e afins; a
grande problemática atrelada a esses recursos está no tamanho, distância e textura
dos mesmos. A escrita Braille requer precisão pois, uma vez que os espaçamentos
são alterados, a percepção também se altera, ou seja, uma letra ou símbolo pode
ser confundido com outros causando conflito de informações e o objetivo do material
não será atingido.
É sabido que o reglete possui espaçamento específico de um ponto para
outro e é acompanhado por uma punção que é responsável pelo relevo. Com isso,
foi feita de forma manual uma punção caseira, Figura 12, onde utilizou-se um
pedaço de metal e uma lixa elétrica para afiar a ponta.
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Figura 12: Punção alternativa

Fonte: Próprio autor (2021)

3) Terceiro passo: Análise dos dados presentes nos cartões e
Layout
Considerando os dados mais importantes, dos elementos químicos, a serem
colocados no cartão periódico. Foram seguidas as instruções dadas pelo MEC na
cartilha sobre Grafia Braille para o Ensino de Química no Brasil, onde o número
atômico fica subscrito ao lado esquerdo do símbolo do elemento químico na Tabela
Periódica e a massa atômica localiza-se no canto esquerdo sobrescrito ao símbolo
do elemento químico na Tabela Periódica.
Além da massa atômica, número atômico, símbolo e nome dos elementos,
também optou-se por adicionar os números de oxidação mais comuns presentes
nas tabelas tradicionais.
Embora este material tenha sido desenvolvido com foco na aprendizagem de
alunos deficientes visuais, ele também pode ser utilizado por pessoas não
deficientes. Portanto é de suma importância que o material tenha um Layout
chamativo e colorido, como disposto nas Figuras 13 e 14.
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Figura 13: Modelo de Layout da tampa da
caixinha referente ao Grupo 1A.

Fonte: Próprio autor (2021)
Figura 14: Modelo de Layout com as instruções
da localidade de cada dado.

Fonte: Próprio autor (2021)

4) Quarto passo: Processo de Escrita Braille
Inicialmente,

pretendia-se

realizar

a

escrita

com

um

reglete.

Na

impossibilidade de utilização desta ferramenta, foi iniciada uma pesquisa sobre
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formas alternativas de se escrever em Braille. Poucas alternativas estão disponíveis
e, em sua maioria, não são adequadas para a utilização no processo de ensino
aprendizagem.
Tendo em vista os poucos recursos disponíveis, desenvolveu-se uma forma
alternativa para a escrita Braille sem a utilização de materiais que pudessem alterar
a distância entre os pontos ou então o tamanho dos mesmos. Inicialmente,
realizou-se a impressão de um alfabeto em Braille (Figura 15), para analisar como
poderia ser realizada a escrita, o mesmo teve a funcionalidade de um molde.
Figura 15: Alfabeto Braille

Fonte: Adaptado de Freepik (s.d)

Com a impressão em mãos, foi possível perceber o espaçamento entre os
pontos, o que permitiu a utilização desse alfabeto para construir as palavras
utilizadas nos cartões. As palavras foram feitas no Paint (Figura 16), onde
recortou-se cada letra, número e sinal a serem utilizados para cada expressão.
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Figura 16: Expressão “Grupo 1A” em Braille

Fonte: Próprio autor (2021)

Uma vez desenvolvida uma forma de organizar sistematicamente o conjunto
de sinais, realizou-se a impressão desse modelo que posteriormente foi utilizado
para confeccionar os pontos.
É importante ressaltar uma observação a respeito do alfabeto utilizado, este
não possui letras com acento, e alguns sinais que foram utilizados para a produção
dos cartões. Dessa forma, utilizou-se um modelo alternativo do mesmo tamanho,
disposto na Figura 17.
Figura 17: Alfabeto 2

Fonte: Adaptado de Deficiência Visual SP (2009)
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5) Quinto passo: impressão do cartão e escrita Braille
Tendo em mãos já impressos os cartões periódicos, imprimiu-se o molde em
Braille, do mesmo tamanho do cartão. Este molde foi impresso em folha A4 que, por
ser mais fina e de menor gramatura, possui uma certa transparência, não sendo
necessária a impressão espelhada. Após a impressão, colocou-se um cartão sobre
o outro, fixando-se com o auxílio de um clips como observado na Figura 18.
Figura 18: Método de confecção do alto relevo

Fonte: Próprio autor (2021)

Com o material posicionado, inverteu-se o mesmo, Figura 19, de forma que o
papel A4 ficasse para cima e, pode-se notar de forma sutil os pontos mais escuros
onde deve ser feito o relevo. Utilizando-se a punção alternativa, pressionou-se com
força suficiente a punção para demarcar os pontos em alto relevo, de modo que os
mesmos não atravessassem o papel do cartão.
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Figura 19: Confecção do alto relevo

Fonte: Próprio autor (2021)

Posteriormente a produção dos furos em alto relevo, retirou-se o clips e o
papel A4. Pode-se observar que apenas o papel A4 foi atravessado pela punção
(Papel à direita na Figura 20).
Figura 20: Folha A4 separada do papel vergê

Fonte: Próprio autor 2021

A metodologia proposta, assim como o trabalho desenvolvido, visam obter
resultados e uma futura aplicação uma vez que diante da realização dos períodos

52
remotos não houve a avaliação de sua eficiência. Contudo, diante de uma futura
oportunidade, existe a possibilidade da reformulação de forma a adaptar-se ao
público quando o professor supervisor achar necessário, aperfeiçoando o material
com a utilização do reglete.
Na impossibilidade de aplicação do projeto por motivo de pandemia, a análise
dos resultados esperados foi realizada principalmente através das reflexões obtidas
por intermédio de trabalhos já publicados, cujo foco se assemelhe ao presente
projeto, incluindo os resultados relacionados às opiniões de satisfação dos alunos e
professores, encontradas nos referidos trabalhos pesquisados.
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4 RESULTADOS
Após realizar a pesquisa bibliográfica, referentes a materiais inclusivos
voltados ao ensino de Química, pode-se notar que ao mesmo passo que existem
muitos materiais já elaborados, estão à disposição poucos dados para defender
essa utilização e poucos materiais que fielmente geraram acessibilidade.
Objetivando-se auxiliar o docente de Química ao administrar o conteúdo
sobre Tabela Periódica ou a consulta da mesma no desenvolvimento de outros
conteúdos, e, facilitar o acesso e compreensão dos alunos, deficientes visuais ou
não, elaborou-se um conjunto de cartões periódicos que pudesse possibilitar a
autonomia do aluno ao realizar suas consultas, melhorar a compreensão acerca da
localização dos elementos na Tabela Periódica, com seus respectivos dados, além
de possuir a vantagem de ser compacto e facilmente transportado, diferindo de
outros materias já existentes.
4.1 Resultado Do Material Obtido
Na confecção dos cartões periódicos, foram utilizados materiais de fácil
acesso, possibilitando a reprodução por qualquer pessoa que tenha interesse.
Preocupou-se com a utilização de materiais que não gerassem desconforto ou
aversão ao toque como, por exemplo, materiais pontiagudos ou texturas grosseiras.
Entretanto, houve dificuldade em sua produção causada pela ausência do reglete
necessitando da utilização de novas técnicas, posteriormente avaliada por uma
professora especializada em ensino por inclusão.
A escrita Braille é, assim como na escrita portuguesa, carregada de
informações e códigos. Não é apenas “escrever” ou então “fazer os furinhos”. Para a
escrita Braille, utiliza-se de um sistema de sinais simplificados consistindo em 6
pontos dispostos em 3 linhas e duas colunas denominadas cela Braille,
representado na Figura 21. Esses 6 pontos resultam em até 64 combinações,
tratando-se de letras do alfabeto, sinais de pontuação e acentuação, exemplificado
na Figura 21.

54
Figura 21: Esquema de uma Cela Braille

Fonte: Ensinar Português (s.d)

Conforme descrito na cartilha do MEC/SECADI (2017), os alunos deficientes
também devem ter acesso a todos os níveis de abordagem presentes no estudo de
Química e, em alguns casos, são feitas adaptações gerando esse acesso.
Na escrita Braille, um signo pode ter mais de um significado de acordo com o
contexto a que se refere.

As celas auxiliares, se assemelham aos casos de

polissemia em língua portuguesa onde, apenas uma palavra, possui uma
multiplicidade de sentidos onde estes serão compreendidos de acordo com o
contexto.
“Ao todo, são formadas 64 combinações, que podem representar
letras, sinais de pontuação, letras acentuadas, e também alguns
sinais exclusivos do sistema Braille, como por exemplo, o sinal de
letra maiúscula (pontos 4 e 6), que usado antes de uma letra indica
que ela é maiúscula, uma vez que não se pode mudar o tamanho
das letras na escrita Braille.” (GEHM, 2017)

De acordo com o MEC/SECADI (2017) no documento de Grafia Química
Braille Para Uso No Brasil, no caso do conteúdo de Tabela Periódica, além da
adaptação em alto relevo de materiais já utilizados, o auxiliar

é fixado antes do

símbolo do elemento químico, pontos 4 e 6 indicando que a primeira letra é
maiúscula; no caso do número atômico utiliza-se o auxiliar

, que são os pontos 3

e 4 da cela Braille, indicando posição inferior e, a massa atômica, utiliza-se do
auxiliar

, indicados pelos pontos 1 e 6 da cela. Contudo deve-se lembrar que,

esses auxiliares foram convencionados para o ensino de Química, e, em outras
áreas, podem vir a ter outro significado.
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“A atual versão da Grafia Química Braille para Uso no Brasil dispõe
de símbolos representativos para transcrição em braille do
componente curricular de Química, suas entidades em diferentes
posições, diagramas, notações específicas, determinadas figuras e
estruturas, permitindo maior e melhor acesso das pessoas cegas
aos textos científicos da educação básica e do ensino superior.”
(MEC/SECADI, p.16, 2017)

Em conformidade com o discutido e com a metodologia apresentada,
desenvolveu-se um modelo de cartão periódico onde se pudesse avaliar os
materiais, métodos, tamanho e aplicabilidade do mesmo.
Figura 22: Cartão referente ao elemento Hidrogênio

Fonte: Próprio autor (2021)

A Figura 22 representa o primeiro cartão periódico confeccionado para o
elemento Hidrogênio, entretanto, nessa tentativa alguns erros foram cometidos. O
número de massa e o número atômico foram invertidos, os auxiliares indicando
escrita superior e inferior e o auxiliar indicando letra maiúscula não foram utilizados.
Visto isso, o cartão foi reelaborado e então, chegou-se no resultado que era
esperado (Ilustrado posteriormente na Figura 27).
Montou-se a estrutura do cartão

visando facilitar o estudo da “Tabela

Periódica”, bem como a sua utilização como material de consulta para o estudo de
todos os outros conteúdos da química, que possam fazer uso dos dados constados
na Tabela Periódica.
Para a avaliação do tamanho dos pontos em relevo da escrita Braille,
realizou-se o download de uma fonte denominada SimBraille no Google, Figura 23.
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Figura 23: Download da fonte SimBraille

Fonte: Próprio autor (2021)

Ao clicar na primeira opção, a página é direcionada para uma nova onde
deve-se selecionar a opção “SimBraille.ttf” e o download

será realizado

instantaneamente. Após o download, basta clicar no documento (Figura 24) e
instalar.
Figura 24: Fonte SimBraille

Fonte: Próprio autor (2021)

Para iniciar a escrita basta abrir o bloco de notas, clicar em formatar e alterar
a fonte para SimBraille e ajustar o tamanho. Realizando esses passos, pode-se
perceber, por comparação, que a fonte utilizada na impressão dos cartões foi a de
tamanho 48. Assim foram elaborados os cartões da Figura 25, Figura 26 e Figura
27.

.
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Figura 25: Cartão Grupo 1A pronto em Braille

Fonte: Próprio autor 2021
Figura 26: Cartão de Instruções pronto em Braille

Fonte: Próprio autor (2021)
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Figura 27: Cartão do Elemento Hidrogênio em Braille

Fonte: Próprio autor (2021)

Devido à pandemia relacionada à disseminação do vírus do COVID-19, o
período de quarentena impossibilitou a aplicação do trabalho de forma presencial
nas escolas, mas esperamos que o mesmo possa contribuir significativamente para
o ensino de química aos deficientes visuais.
4.2 Resultados Esperados
Segundo Gil (2000) o “tato permite analisar um objeto de forma parcelada e
gradual. Assim, as informações parciais fornecidas pelo tato precisam ser
integradas, para chegar a uma conclusão global” (GIL p.29, 2000).
Os deficientes devem aprender o significado dos sons e das texturas; e ainda
em concordância com Gil (2000) os objetos sonoros são bem aceitos por portadores
de deficiência visual. Entretanto, a preferência por texturas é predominante.
“Para que o sentido do tato e seus principais agentes, as mãos, se
coloquem a serviço do cego, visão residual, é preciso que ocorram
duas adaptações:
• A mão deve ser ‘educada’ para se transformar em órgão de
percepção, em instrumento de exploração e de conhecimento.
• A coordenação bimanual (das duas mãos) e a coordenação
ouvido/mão precisam
substituir a coordenação olho/mão estabelecida pelas pessoas que
enxergam.” (GIL p.26, 2000) .
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Partindo dessa percepção, o tato auxilia o deficiente visual a compreender a
realidade do mundo em que habita. Nesse âmbito, o material desenvolvido foi
pensado de forma simples e acessível, não utilizando de texturas e informações
depreciativas.
Analisou-se diferentes modos de utilização de materiais didáticos para o
ensino de Química onde estes contém informações disseminadas por intermédio de
recursos visuais havendo a necessidade da análise da aplicação de recursos
específicos para o aluno cego onde se possa basear o que se espera desse
trabalho.
Bertalli et al. (2010), afirma com base no censo escolar que cada vez mais
matrículas de alunos com deficiência têm sido registradas na rede pública de
ensino. Entretanto, as escolas não possuem aporte didático para receber esses
alunos e, em vista da situação optou-se, assim como neste trabalho, criar um
sistema alternativo de escrita Braille. No trabalho de Bertalli, o sistema foi construído
para o ensino de geometria molecular, a escrita Braille foi realizada em um
computador e realizou-se a impressão; após isso, os pontos foram feitos com cola
relevo e avaliado por um professor cego. Inicialmente houve confusão da leitura
porque a fonte escolhida ,tamanho 20, era pequena, sendo possível a leitura apenas
na fonte 24 que ainda gerou confusão em alguns pontos.
Com isso, pode-se avaliar a eficiência do método desenvolvido para a escrita
Braille neste trabalho. Além de não serem utilizados recursos análogos à cola relevo
que, pode causar confusão na leitura, o tamanho da fonte fora avaliado realizando o
download de uma fonte, a SimBraille, para escrita no bloco de notas onde o
tamanho da fonte se assemelha ao tamanho 48. O trabalho de Bertalli et al. (2010),
foi adequado de acordo com as instruções do professor cego, aproximando-se de
um resultado satisfatório mas, ainda com a tarefa de avaliar melhor o tamanho da
fonte utilizada.
Acerca do tamanho definido e utilizado para a confecção do material, Brito
(2005), defende que uma Tabela Periódica compacta minimiza a exploração
dificultada das propriedades periódicas. Se escolhidas diferentes texturas, as
mesmas podem funcionar como as diferentes cores para pessoas visuais, o que
fundamenta a escolha do papel vergê, levemente texturizado, sendo possível a
utilização do mesmo papel com diferentes texturas. Para Brito, a Tabela Periódica
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compacta em Braille, além de facilitar o processo de ensino-aprendizagem do aluno
deficiente visual, auxilia no trabalho do professor dinamizando o desenvolvimento da
aula.
“... a Tabela Periódica em Braille disponível para alunos deficientes
visuais – seja cego ou de visão subnormal – É apresentada em
várias páginas o que, em geral, dificulta o trabalho do professor em
sala de aula e, consequentemente, o aprendizado do aluno.
Essa afirmação deve-se ao fato de a Tabela Periódica se constituir
em um banco de dados que, durante as aulas quando esse tema é
trabalhado, os professores a deixam em exposição – desde que em
grande escala – para facilitar o entendimento dos alunos que
visualizando-a podem associá-la aos conceitos trabalhados.”
(BRITO, p.58 2005)

Ainda sobre o trabalho de Brito (2005), foi realizada por ela uma pesquisa
onde alunos deficientes visuais expressaram suas dificuldades e afinidades por
alguns materiais. A autora solicitou também a opinião desses alunos acerca de
como deveria ser uma Tabela Periódica e obteve um resultado onde alguns alunos
gostariam de possuir uma Tabela Periódica montável em cartões. Tal pesquisa,
justifica a escolha do formato da Tabela Periódica confeccionada neste trabalho.
Outros aspectos foram avaliados, de acordo com o trabalho de Oliveira et al
(2000), como por exemplo, a fidelidade. Os Cartões Periódicos produzidos
aproximam-se do modelo de Tabela Periódica já utilizado; a facilidade de manuseio
onde, o material produzido apresenta funcionalidade e proporciona ao aluno uma
utilização prática e segura, não oferecendo risco ao aluno cego.
“A dificuldade de contato com o ambiente, por parte da criança
deficiente visual, impõe a utilização frequente de modelos com os
quais podem ser razoavelmente superados os problemas de:
tamanho dos objetos originais, distância em que se encontram e
impossibilidade de contato.”(OLIVEIRA et al, 2000)

A utilização de materiais didáticos no ensino de Química se mostra bastante
eficiente para o aluno não ter uma noção apenas teórica mas, ter uma noção
também prática (PORCIÚNCULA, 2019). Desse modo, o modelo de cartão periódico
desenvolvido neste trabalho, pode ser aplicado em outros conteúdos que envolvam
a periodicidade e os dados dos elementos.
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4.3 Aplicação
Os cartões produzidos, podem ser aplicados pelo professor da forma que o
mesmo achar necessário. É intuitivo que o material deva ser introduzido no primeiro
ano de ensino médio onde se tem o primeiro contato com a periodicidade dos
elementos adquirindo os primeiros conhecimentos acerca da organização, posição
dos elementos químicos e assim por diante.
Após o ensino propriamente dito da Tabela Periódica, são introduzidos os
conteúdos de ligações químicas sendo divididas em ligações iônicas, covalentes e
metálicas. Nesse conteúdo, o material pode ser utilizado como um material de
consulta onde o aluno cego, poderá verificar, por exemplo, o número atômico que
corresponde ao número de prótons e o número de oxidação. No caso de uma
ligação iônica, por exemplo, o aluno pode levar para a aula apenas os grupos mais
utilizados para formar a ligação, Grupo 1A e Grupo 17, que são metais e ametais.
Esse processo pode auxiliar até mesmo na identificação do tipo de ligação.
É possível, também, utilizar o material para o desenvolvimento de jogos como
desenvolvido por Braga et al (2014) em seu trabalho sobre o Baralho Periódico onde
esse tipo de recurso pode ser adaptado e utilizado como uma tecnologia assistiva
que forneça suporte ao ensino de Química para deficientes visuais.
Ademais, espera-se deste trabalho que o aluno consiga ainda relacionar
propriedades periódicas como, por exemplo, o raio atômico. Os cartões são
colocados em ordem crescente de raio atômico assim, espera-se que diante da
orientação do professor o aluno compreenda que o primeiro cartão é o de menor
raio assim como o último, o elemento de maior raio.
E, por fim, espera-se que o material desenvolvido auxilie tanto o professor
quanto o aluno visto que, trabalhos semelhantes foram publicados e estes,
alcançaram resultados satisfatórios despertando interesse e curiosidade nos alunos,
os estimulando e, principalmente, gerando inclusão e acessibilidade.
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5 CONCLUSÃO
Portanto, através das pesquisas realizadas conclui-se que o uso dos recursos
didáticos tem sua importância, uma vez que haja o devido planejamento para
atender o público que se deseja atingir. Pode-se notar que, independente do
recurso, não se deve aplicá-lo de qualquer forma ou, podem haver consequências
atingindo

resultados

inesperados

e

prejudicando

o

processo

de

ensino-aprendizagem. Cabe também, a adequação do projeto à realidade que a
escola e o aluno estejam inseridos pois, os recursos citados não devem ser
utilizados apenas por serem atraentes ao olhar pedagógico, em todo caso sua
utilização deve ser mantida em segundo plano e o professor ser o detentor do
conteúdo sabendo onde e quando o recurso deve ser aplicado.
No presente trabalho, foi possível desenvolver uma forma alternativa para a
escrita Braille, assim como, elaborar um modelo de Cartão Periódico que pode ser
utilizado em aulas de química, principalmente para o ensino de deficientes visuais.
Após essa elaboração, foi possível avaliar as dificuldades envolvidas em todo o
processo de confecção, desde a pesquisa até o resultado final e, com isso,
relacionar o resultado obtido com a literatura sugerindo aplicações onde se pode
utilizar desse recurso de forma dinâmica, instruindo e instigando o aluno a realizar
as relações de periodicidade. Contudo, ainda espera-se que essa proposta seja
aplicada com o intuito de encontrar uma melhor estratégia, onde se possa de fato
analisar sua eficiência, assim como, realizar devidas alterações para que se possa
atender de forma satisfatória o público alvo.
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