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RESUMO 

 

Esse trabalho foi elaborado para analisar como a utilização da experimentação química 

auxilia no processo de ensino-aprendizagem para alunos com necessidades educacionais 

especiais (NEE), tendo como foco alunos com TDAH (transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade), dislexia e a Síndrome de Asperger [um dos graus do espectro autista (TEA)]. 

Inicialmente buscou-se na literatura obras que dissertassem sobre o assunto, e a posteriori 

investigou-se, por meio de questionários, o nível de importância que os alunos assistidos pelo 

Setor de Apoio Acadêmico - SAA/UFF (Universidade Federal Fluminense) Campus Volta 

Redonda, davam as aulas adaptadas e de que maneira estas eram realizadas no decorrer do 

seu ensino médio. Posteriormente, almejou-se também verificar a perspectiva com alguns 

professores de colégios públicos da região, sobre a realização ou não dessas aulas e seus 

porquês. A pesquisa teve cunho semiquantitativo, qualitativo e interpretativo, assim a análise 

dos questionários foi realizada por meio da Análise Textual Discursiva (ATD), que serviu de 

instrumento de coleta de dados, desta forma, a ATD foi utilizada para categorizar as 

discussões. Como forma de aplicação dos conceitos ligados ao enfoque CTSA (ciência, 

tecnologia, sociedade e ambiente), a sequência didática proposta por Aikenhead (1994) e os 

temas geradores trazidos da pedagogia do educador Paulo Freire, utilizou-se dos diagnósticos 

dos questionários, para uma elaboração de uma aula experimental de maneira mais equânime.   

Palavras-chave: CTSA; Experimentação; Química Inclusiva; Necessidades Educacionais 

Especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work was designed to analyze how the use of chemical experimentation assists in the 

teaching-learning process for students with special educational needs (SEN), focusing on 

students with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dyslexia and Asperger's 

syndrome [Autism Spectrum Degrees (TEA)]. Initially, we searched the literature for works 

that talk about the subject, and afterwards we investigated, through questionnaires, the level 

of importance that students assisted by the Academic Support Sector - SAA / UFF 

(Fluminense Federal University) Campus Volta Redonda, give the classes tailored and how 

they were done during high school. Subsequently, it was also aimed to verify the perspective 

with some teachers of public schools in the region, about the conduction or not of these 

classes and their whys. The research had a semiquantitative, qualitative and interpretative 

nature, so the analysis of the questionnaires was performed through the Discursive Textual 

Analysis (DTA), which served as a data collection instrument, thus, the DTA was used to 

categorize the discussions. As a way of applying the concepts related to the STSE approach 

(science, technology, society and environment), the didactic sequence proposed by 

Aikenhead (1994) and the generative themes brought from the pedagogy of educator Paulo 

Freire, used the questionnaires diagnostics to an elaboration of an experimental class in a 

more equitable way. 

Keywords: STSE; Experimentation; Inclusive Chemistry; Special Educational Needs. 
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1. INTRODUÇÃO  

Este trabalho foi elaborado como uma forma de buscar equidade ao ensino de 

química, tratando equidade como: “Igualdade. Retidão na maneira de agir. Reconhecimento 

dos direitos de cada um. Justiça reta e natural” (FERREIRA, 2019). Teixeira (2012) em seu 

artigo explicita que o estudo da noção de equidade se mistura à origem do direito e da noção 

de justiça, porém, não se sabe exatamente quando surgiu esse termo, todavia, uma das 

maiores influências sobre a ideia de equidade é de Aristóteles; com relação à área 

educacional: 

O conceito de equidade intraescolar não deve ser considerado de modo 
independente do conceito de eficácia. O cenário mais positivo ocorre 

quando as características associadas à equidade intraescolar também estão 

associadas à eficácia escolar. Neste caso, um mesmo conjunto de práticas 

escolares atua, concomitantemente, no sentido de aumentar o desempenho 
médio das escolas e de promover distribuição mais equânime do 

desempenho escolar dos alunos que frequentam as mesmas unidades 

escolares. Já o mesmo não ocorre quando uma característica que modera o 
efeito da origem social no desempenho escolar está associada a baixo 

desempenho escolar dos alunos, pois não faz sentido considerar como pró-

equidade prática educativa que está associada ao baixo desempenho escolar 

(FRANCO et al, p. 5, 2007). 

Pode-se perceber então o porquê do conceito de equidade estar neste trabalho, 

dialogando diretamente com as formas que se almejam a educação química. Desta forma, 

num primeiro momento, analisou-se TDAH (transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade), dislexia e o espectro autista da Síndrome de Asperger, através de referenciais 

teóricos, expondo seus contextos históricos, como estas Necessidades Educacionais 

Especiais (NEE) acontecem e de que maneira se pode auxiliar o desenvolvimento cognitivo 

desses indivíduos.  

Em um segundo momento, utilizando-se da investigação de questionários, foi 

avaliada a importância da experimentação como forma de auxiliar a aprendizagem da 

química, contando com a participação dos estudantes da Universidade Federal Fluminense – 

UFF do Campus Volta Redonda – assistidos pelo Setor de Apoio Acadêmico (SAA) e 

professores do ensino médio público de Volta Redonda. 

Tendo em vista uma mudança de concepção sobre as abordagens em sala de aula, este 

projeto se baseia no enfoque CTSA (Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente), de forma a 

trazer a química para o cotidiano do aluno, trazendo a linguagem científica para os seus dias, 

promovendo o senso crítico e fazendo com que o sujeito possa levar seu conhecimento 

químico para a sociedade e colaborar criticamente para o desenvolvimento do país. Segundo 
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Pinheiro (2007), o enfoque CTSA abre a possibilidade de despertar no aluno a curiosidade, o 

espírito investigador e questionador, com o intuito de que este aluno possa assumir uma postura 

transformadora da sua realidade; sendo assim, necessária uma busca de questões que fazem parte do 

cotidiano do aluno, ampliando-se esse conhecimento para utilizá-lo nas soluções de problemas 

coletivos de sua comunidade (PINHEIRO, p.84 ,2007). 

A busca incessante de que o alunado consiga observar a ciência no seu cotidiano, 

reflete sobre os aspectos sociais que a circundam, logo; 

Buscando romper com o modelo tradicionalista baseado apenas na 

transmissão e recepção dos conteúdos, surge uma alternativa bastante 

eficiente que é a utilização da abordagem CTSA (Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente) no ensino de Química, que busca estabelecer 

relações entre o conhecimento científico, a tecnologia, a sociedade e o meio 

ambiente (ROCHA et al p.2, 2015).   

Desta forma, como forma de aplicação dos conceitos da CTSA, juntamente com o 

referencial teórico abordado sobre TDAH, dislexia, Síndrome de Asperger e a 

experimentação, foi elaborada um aula experimental sobre óleos, mais precisamente sobre o 

descarte incorreto de óleo de cozinha, com as devidas adaptações verificadas e como forma 

de iniciar o estudo sobre polaridade das moléculas e ligações químicas.  

Assim, buscando diálogo entre ciência e sociedade. É de extrema importância 

compreender que cada aluno tem seu tempo de aprendizagem e o professor deve buscar 

maneiras que facilitem o seu ensino, respeitando as relações espaço-tempo, não deixando de 

conduzir a aula junto ao que o aluno já conhece e utilizando uma metodologia adequada. 

Como exposto, as chances de motivar o aluno e dar fluidez a aula são bem maiores e é a essa 

perspectiva que este projeto quer se enquadrar, pois ao final, pretende-se repensar as formas 

e maneiras como nos portamos diante das dificuldades e das barreiras de aprendizagem que 

os alunos demonstram ter, a fim de evoluirmos juntos e tornar o ensino mais equânime. 

  

2. OBJETIVOS 

 

2.1      Objetivo Geral 

Avaliar de que forma a experimentação auxilia no processo de ensino-aprendizagem 

de alunos com TDAH, Dislexia e a Síndrome de Asperger. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
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● Utilizar a CTSA para trazer a ciência ao cotidiano dos alunos, tornando-os mais 

críticos e participativos; 

● Criar facilidades e adaptações ao processo de ensino-aprendizagem para pessoas 

que tenham TDAH, Dislexia e a Síndrome de Asperger de forma a dar equidade ao 

ensino de química. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É necessário, para dar fluidez a este trabalho, traçá-lo a partir de buscas individuais 

dos aspectos referentes a cada especificidade, a experimentação e a educação especial. Tendo 

em vista dar uma dinâmica maior a leitura e ao que se pretende trabalhar, começou-se 

expondo como a educação inclusiva brasileira vem sendo abordada na nossa legislação, a 

posteriori TDAH, Síndrome de Asperger, Dislexia, experimentação e, por fim, o enfoque 

CTSA. 

3.1 A educação especial 

Pensar a educação inclusiva é compreender que esta não é feita limitando o tempo e 

o espaço dos alunos, dando privilégios para alguns grupos e discriminando outros; é feita, 

buscando-se ideologias para substituir o ensino regular, para mudar as compreensões de 

espaço-tempo, metodologias, materiais e currículos. Desta forma se fez este trabalho, mas é 

necessário, antes de saber como tratar esses alunos com NEE, saber como as leis os 

denominam e quais características pertencentes a cada grupo, sendo assim, segundo a portaria 

nº 555/2007, prorrogada pela portaria nº 948/2007: 

Consideram-se alunos com deficiência àqueles que têm impedimentos de 

longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em 

interação com diversas barreiras podem ter restringida sua participação 
plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos globais 

do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas das 

interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses 
e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo 

alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. 

Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado 

em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam 

elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 

tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os transtornos funcionais 
específicos estão: dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno 

de atenção e hiperatividade, entre outros (BRASIL, 2009; apud 

CARBONARI, p. 3828, 2011). 
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Consequentemente, analisando as concepções da educação inclusiva e da educação 

especial, deve-se planejar novas propostas pedagógicas, sendo estas estudadas, criadas e 

implementadas, juntamente com as pessoas que serão sujeitos deste processo e não como 

vem ocorrendo em vários espaços, atendendo as necessidades de alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e nos casos  que “implicam em 

transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino 

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos 

(BRASIL, p. 15, 2008)”. 

Pensando em um contexto-histórico da educação especial e de como ela se formulou 

no Brasil, passa-se a compreender que:  

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época 
do Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o 

Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação 
dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é 

fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição especializada no 

atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954 é fundada a 
primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e; em 

1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas 

com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff (BRASIL, 

p. 6, 2008).  

Pode-se perceber que de início se tem a construção de institutos que tratam das 

especificidades de cada aluno, mas de que forma será que esses institutos eram e são 

responsáveis pela inclusão? Hoje é nítida a importância deles como algo que vai além de 

apenas conteúdos, e que são de extrema importância para o desenvolvimento de aspectos 

sociais dos alunos incluídos. 

Para assegurar os direitos dos alunos a inclusão como um todo, foi criada, com base 

na Constituição da República Federativa do Brasil (1988), onde no Capítulo II; Art. 23; “É 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II. Cuidar da 

saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” (BRASIL, 

p.28, 1988);  

No Capítulo III Art.205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, p. 

123, 1988)” Assegurando o dever do estado de proporcionar condições dignas de desenvolvimento 

para estas pessoas e o dever da família de acompanhamento neste processo, para uma criticidade 
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científica e social do aluno. 

No Art.208. “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] 

III. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. (BRASIL, p.123-124, 1988)” Logo se não houver condições para esse ensino na 

rede regular o aluno é encaminhado às instituições como as citadas acima.  

Outro importante papel exercido na construção das leis para os alunos com NEE é a 

o da Declaração de Salamanca (1994), sendo este um tratado entre vários países, a ONU e a 

UNESCO como forma de metas para o ensino educacional especial, onde é importante 

destacar que:  

As escolas regulares com orientação para educação inclusiva são o meio 

mais eficaz no combate às atitudes discriminatórias, propiciando condições 

para o desenvolvimento de comunidades integradas, base da construção da 

sociedade inclusiva e obtenção de uma real educação para todos 

(SALAMANCA, 1994, p. 09). 

O princípio fundamental desta linha de Ação é de que as escolas devem 

acolher todas as crianças independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças com deficiência e crianças bem-dotadas, crianças que vivem nas 

ruas e que trabalham, crianças de minorias linguística, étnicas ou culturais 

e crianças de outros grupos ou zonas desfavoráveis ou marginalizadas 

(SALAMANCA, 1994, p. 17- 18). 

Assim, ocorrem as tentativas de salas de aulas inclusivas, ao qual seria a idealidade 

para uma educação completamente inclusiva, tendo como suporte as salas de recursos para 

determinados grupos e suas especificidades, reconhecendo a real necessidade destes espaços 

como um contra turno de forma a manter o aluno interessado, focado e mostrando que há 

outras pessoas com estas mesmas barreiras de ensino. 

 A partir destes princípios, da Constituição Federal do Brasil e da declaração de 

Salamanca, passa-se a se construir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 

nº 9.394/96, os parâmetros de toda a educação especial, seja ela básica ou superior, desta 

forma, no seu Capítulo V – Da Educação Especial, apresenta algumas diretrizes para o ensino 

a pessoas com NEE, logo, no artigo 59, aborda que: 

I currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades;  

II terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 
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a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados (BRASIL, p.19 ,1996). 

Dissertando no Art 24 sobre a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 

mediante verificação do aprendizado” e no Art 37 sobre as “oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e 

de trabalho, mediante cursos e exames” (BRASIL, p. 8-13,1996) 

Pode-se perceber então as diferentes aplicações que a lei permite a partir do que 

ocorre no cotidiano do aluno, o papel do educador é incentivá-los para que ultrapassem seus 

limites, sendo assim, os artigos tratam sobre a importância de se trabalhar levando em conta 

características do aluno, como por exemplo, seus interesses, condições de vida, etc. Para a 

química é importante, pois é uma das melhores maneiras de se conseguir sair do campo 

abstrato para o concreto, facilitando de maneira substancial a compreensão de alguns 

conceitos por parte do sujeito.  

A LDB serve de base para outras e leis e projetos de lei, como por exemplo, a lei Nº 

13.146, de 6 de julho de 2015, intitulada: “Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)”, que dentre seus principais pontos neste 

trabalho se destacam o conceito e a utilização de “desenho universal” e das “adaptações 

razoáveis”, como disposto na lei no seu Art. 3°, definem-se:  

II desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 

serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, 

incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

VI adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim 

de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições 

e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais; 

(BRASIL, p. 2, 2015) 

Pode-se perceber então a distinção entre um e outro, no primeiro caso, desenho 

universal, tem-se as modificações concretas nas raízes dos problemas, no caso do ensino de 

química, modificações nas matrizes curriculares de forma a tornar o ambiente, as 

especificidades do aluno respeitadas em todos os momentos e em todos os espaços. Já no 
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segundo caso, adaptações razoáveis, são ajustes diários e momentâneos que auxiliam a 

pessoa com NEE, sendo esse o mais comum no contexto das escolas brasileiras. 

No mesmo documento, se tem no Art. 28° que incumbe ao poder público assegurar, 

criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:  

III projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, 

assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos 

estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de 

igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia (BRASIL, p. 9, 2015). 

Neste artigo da lei, se reforça a importância de um trabalho pedagógico institucional 

e não só do professor para o progresso do aluno, dialogando com o desenho universal (DU), 

sendo assim, a escola toda se engajaria em fazer alterações curriculares para facilitar os 

alunos e pensariam, todos juntos, professores, orientadores e os próprios alunos, nas maneiras 

que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos. 

No seu Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que tratem do meio físico, 

de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da 

informação e comunicação, e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao 

público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

devem atender aos princípios do desenho universal, tendo como referência as normas de 

acessibilidade.  

§ 1° O desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. 

§ 2° Nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser 

empreendido, deve ser adotada adaptação razoável. 

§ 3° Caberá ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes 

ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do 

ensino superior e na formação das carreiras de Estado (BRASIL, p. 17, 2015) 

No Art 68 O poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à 

edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis, 

inclusive em publicações da administração pública ou financiadas com recursos públicos, 

com vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à leitura, à informação e à 
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comunicação.  

§ 3° O poder público deve estimular e apoiar a adaptação e a produção de artigos 

científicos em formato acessível, inclusive em Libras (BRASIL, p. 19, 2015). 

No Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência à 

justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que 

requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistiva (BRASIL, p. 22, 2015). 

Cabe destacar, na LBI, que o DU deveria ter sido implementado em todos os colégios, 

porém o que se observa, por vezes, são adaptações razoáveis, no entanto, a lei assegura que 

o poder público fomente formas e pesquisas em prol do desenvolvimento destas pessoas 

considerando as características destas, porém não é o que ocorre. 

 No Art. 112. X: define-se desenho universal como “concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de 

adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva (BRASIL, 

p. 33, 2015)”, pode-se compreender então a importância desta proposta, cujas alterações são 

em prol de todos, facilitando o processo de inclusão em concomitância a processo de ensino-

aprendizagem. 

Segundo Ribeiro (2018) o Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) “é uma 

abordagem que procura minimizar as barreiras metodológicas de aprendizagem, tornando o 

currículo acessível para todos os alunos, pois possibilita a utilização de diversos meios de 

representação do conteúdo, de execução e de engajamento na tarefa”. 

O que para este trabalho se torna um excelente norte a ser traçado para trabalhar com 

cada especificidades dos alunos, auxiliando o professor na tratativa com o corpo pedagógico 

e com o aluno, traçando medidas que serão realizadas no decorrer do período letivo, sendo 

assim, de acordo com a proposta do DU é que a escola que deve se adaptar às diferenças dos 

alunos e não o contrário (ALVES, et al, 2013). Segundo Cast (2014) O lema do DU é: o que 

é essencial para alguns é bom para todos. Tratando-se das alterações curriculares, sugerem-

se algumas quatro propostas que são componentes dos currículos que devem ser 

flexibilizados, tais quais: 

1. Objetivos: rol dos conhecimentos e habilidades que os alunos devem dominar e 
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desenvolver. 

2. Avaliação: verifica o processo de aprendizagem do aluno e faz ajustes no ensino; 

aponta para o currículo, não para o aluno. Verifica a evolução do aluno ao longo do percurso. 

Não deve oferecer um único meio de resposta e o resultado é um indicador do conhecimento. 

3. Métodos: devem estar de acordo com cada rede; a) afetiva (níveis de desafios 

diferentes, recompensas, opções de ferramentas, contexto da aprendizagem); b) estratégica 

(modelos flexíveis de desempenho, feedback contínuo, prática como suporte, oportunidade 

de mostrar as habilidades); c) reconhecimento (fornece vários exemplos do conteúdo, várias 

mídias e recursos). Os métodos devem estar de acordo com a necessidade de cada aluno e 

incluir todos os alunos num ambiente colaborativo.  

4. Materiais: devem estar alinhados com as metas de aprendizagem; envolver os 

alunos para que se tornem proativos (CAST, 2014; apud RIBEIRO, p, 127, 2018). 

Nos objetivos ainda acrescentaria que seria importante ter a percepção do que o aluno 

trás do seu cotidiano e pensar estratégias a partir disto.  

Com relação às avaliações, essa deve sempre ser ponto de reflexão para professor, 

pautando-se que o ideal é que ocorra um meio avaliativo contínuo e de maneira mais relaxada 

possível, não havendo a necessidade de fazer pressões psicológicas, como uma prova 

surpresa. 

 Com relação à metodologia, o que se torna importante é a relação de conversa entre 

professor e aluno, sabendo que existe um ser humano e não alguém que copia e reproduz, 

assim é o diferencial para pessoas que necessitam de um olhar mais perceptivo sobre as 

barreiras delas.  

Com relação aos materiais, principalmente para este trabalho que envolve a 

experimentação química, é importante destacar este papel atrativo do lúdico, do 

experimental, do que é palpável e sensitivo para que o sujeito possa se tornar agente do seu 

processo de aprendizagem e se sinta parte fundamental deste processo e não só mais uma 

peça.  

Tratando um pouco mais sobre o DU, este “surgiu a partir do conceito de Desenho 

Universal do arquiteto Ronald Mace, no qual os ambientes e produtos deveriam ser 
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projetados para atender a maioria das pessoas sem a necessidade de adaptações (RIBEIRO, 

p, 131, 2018).”, sendo assim, começaria pelo início do processo e não tentando reformular o 

final que é o que se faz nas escolas brasileiras, tentativas de adaptações ao invés de mexer 

em currículos, sendo o DU uma excelente forma metodológica para o planejamento da 

educação como um todo. Segundo a autora: 

No Brasil, questionaram se algumas práticas do DUA encontrariam 

barreiras devido ao sistema de ensino. Entre elas, citaram: tempo extra 

utilizado pelo professor para aperfeiçoamento e preparação de material; 
formação inicial do professor na temática do DUA; número reduzido de 

computadores nas escolas e acesso limitado à internet e políticas públicas 

pouco inclusivas. (RIBEIRO, p, 131, 2018). 

Dificuldades essas enfrentadas todos os dias pelos docentes e expostas no decorrer 

deste trabalho, as dificuldades de preparação de materiais, não é algo que acontece só para 

alunos com NEE, mas ocorre também na parte da experimentação como se pode ver adiante 

neste trabalho. Compreendendo um pouco mais sobre as adaptações curriculares; 

No Brasil, confunde-se adaptação curricular com adaptação das atividades 

didáticas. A adaptação curricular deve ocorrer porque os alunos são 

diferentes entre si e necessitam de estratégias, metodologias, avaliações e 

objetivos de aprendizagem específicos para eles, ou seja, de um conjunto 
de práticas pedagógicas que garantam acesso ao conteúdo acadêmico. 

Adaptar as atividades é apenas um item desse processo maior. Quando se 

adaptam as atividades sem essa reflexão, improvisa-se e não se garante o 
desenvolvimento acadêmico e cognitivo desses alunos. Essa dificuldade 

resulta na oferta, principalmente para os alunos com deficiência, de um 

conteúdo no qual os conceitos científicos, matemáticos, linguísticos, entre 

outros, não são ensinados (RIBEIRO, p, 145, 2018).  

Desta forma, as adaptações razoáveis, apesar de serem bem-vindas em muitos casos, 

são imediatistas, e não algo que possa ser utilizado a longo prazo, pois não são construídas 

com os alunos como já discutido, ou por serem feitas sem reflexões para adentrar a fundo na 

matriz curricular. 

Para que os alunos consigam ter acesso aos currículos dos cursos, há a necessidade 

de se terem à disposição os três princípios do DUA: diversos meios de apresentação do 

conteúdo, diversos meios de ação e diversos meios de engajamento na tarefa” (RIBEIRO, p, 

141, 2018). No primeiro princípio se tem a dificuldade de saída do tradicionalismo de quadro 

e giz, dificultando o segundo princípio, pois somente giz e quadro engessam o docente com 

relação às diferentes metodologias e sequências didáticas; na terceira, urge a questão da 

motivação do aluno, que poderá ser alcançada com experimentos e tarefas variadas e não 
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somente a prova como método avaliativo, sendo assim, com estes três princípios os alunos 

passam a ser sujeitos da sua aprendizagem e passam a traçar juntos a todos os profissionais 

e ao ambiente escolar maneiras de organizar seu estudo. 

Segundo a portaria nº 555/2007, prorrogada pela portaria nº 948/2007, com relação 

ao número de matrículas de alunos com necessidades educacionais, incluído aqui, alunos 

com TDAH, Dislexia e a Síndrome de Asperger, e de acordo com o Censo Escolar/INEP de 

2013 e 2018, consegue-se notar a expansão da inclusão no ensino devido ao aumento de 

matrículas na rede regular parcial, integral e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), deste 

modo a educação especial, registrou a evolução de 49.130 matrículas em 2013 para 118.657 

em 2018, expressando um crescimento de 241,52%, no que se refere à inclusão em classes 

comuns do ensino regular, conforme demonstra o gráfico a seguir:  

Gráfico 1 - Próprio autor (2019), Censo do INEP 2013 

 

Fonte: disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos>  
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Gráfico 2 -Próprio autor (2019), Censo INEP 2018 

 
Fonte: disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos>  
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com essas barreiras de ensino que tangem o dia-a-dia, pois em grande parte das instituições 

de ensino superior não são ministradas matérias inclusivas na graduação, mas sim em pós-

graduações, como disposto na LEI Nº 13.146, no seu “TÍTULO IV - DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA [...] § 2º A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social devem ser 

fomentadas mediante a criação de cursos de pós-graduação, a formação de recursos humanos 

e a inclusão do tema nas diretrizes de áreas do conhecimento (BRASIL, p. 21, 2015)”. 

Poder-se-ia obter um maior êxito na educação especial, se já na graduação dos cursos 

de licenciatura em química houvessem não apenas uma, mas várias disciplinas sobre as NEE, 

de forma a capacitar de maneira mais ampla os licenciandos, melhorando-se o quadro 

nacional da educação inclusiva, para tal, se faz necessário que os educadores estejam: 

Conscientes da diversidade que vão enfrentar na sala de aula, por isso 
devem estar preparados para trabalhar com as diferenças. A inclusão 

verdadeira é um desafio que deve ser enfrentado pelos governantes, pelos 

órgãos encarregados das normas educacionais, pelas direções das escolas, 
pela equipe escolar e principalmente pelos professores, pais e comunidade 

em geral. A educação inclusiva deve pautar-se por princípios éticos, 

formação profissional de qualidade, competência e eficiência dos 

professores (ROGALSKI, p. 2, 2010).  

 Contudo, retorna-se à reflexão: “Para onde vai a educação atual e o que os 

governantes vem fazendo para a melhoria deste cenário?” Como respostas a estas reflexões, 

se faz necessário a leitura de projetos de lei, como por exemplo o projeto de Lei 7081/2010, 

que visa a maior rapidez no diagnóstico do TDAH e da Dislexia, auxiliando o processo 

pedagógico destes alunos e assegurando que haja melhorias, além da busca por métodos e 

adaptações que estão sendo utilizados e feitos no ambiente escolar e vem apresentando 

resultados, mas para que isto ocorra é necessário refletir sobre a formação do profissional de 

educação. 

Ainda segundo a portaria nº 555/2007, prorrogada pela portaria nº 948/2007, com 

relação à formação dos professores que atuam na educação especial, “Em 2006, dos 54.625 

professores que atuam na educação especial, 0,62% registraram somente ensino fundamental, 

24% registraram ensino médio e 75,2% ensino superior. Nesse mesmo ano, 77,8% desses 

professores, declararam ter curso específico nessa área de conhecimento (BRASIL, p.13-14 

2008).” 

Dados que impressionam, pois apesar da crescente no número de profissionais que 

têm curso superior, mesmo assim o número de profissionais que tem apenas nível médio é 
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alto e nada garante o preparo destes profissionais, assim como já exposto neste trabalho, de 

que até mesmo nas graduações há um dada incapacidade curricular de se trabalhar com 

alunos com NEE, principalmente pelo fato das leis priorizarem esse currículo já nos 

programas de pós graduação. Sendo que na LDB 9394/96 no qual em seu artigo 59. Disserta 

no inciso “III professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns (BRASIL, p.19, 1996)”. 

Percebendo estas lacunas que vem ocorrendo, alguns cursos, assim como este, vem 

buscando alternativas, como por exemplo, incluir matérias optativas, reformulação da grade 

curricular, pois estas falhas na formação acarretam em um enorme despreparo ao futuro 

professor que se depara com estes alunos em sala de aula. Na perspectiva da educação 

inclusiva, a Resolução CNE/CP nº2/2015, Art 2° - II - a formação dos profissionais do 

magistério (formadores e estudantes) como compromisso com projeto social, político e ético 

que contribua para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e 

que promova a emancipação dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à 

valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação; (BRASIL, 

p.4, 2015).    

Dado o exposto, salienta-se que a educação especial no Brasil, vem passando por 

modificações tanto nos ensino superior, com a formação dos profissionais, quanto no ensino 

básico com a atuação dos docentes e os alunos com NEE, logo, este trabalho vem em prol de 

dialogar com estas ideias e traçar formas de se trabalhar com esses alunos, para tal, 

precisamos compreender quem são esses alunos, como se pode ver nas próximas sessões.  

Neste ponto da leitura é importante fazer a distinção entre dificuldade, distúrbio, 

síndrome e transtornos mentais. Os transtornos mentais são alterações do funcionamento da 

mente que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social, pessoal, no trabalho, 

nos estudos, na compreensão de si e dos outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância 

aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Desta forma, dislexia e 

TDAH como serão vistos e debatidos adiante, se enquadram como transtornos, 

diferentemente das síndromes como por exemplo a Síndrome de Asperger, que é um conjunto 

de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa 

específica (AMARAL, 2011; FERREIRA, 2019). 



25 

 

 

 

3.2 TDAH 

Para começar a falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 

é importante traçar uma linha cronológica deste termo e de como vem sendo estudado, sendo 

assim, segundo Almeida (2012) as primeiras referências à hiperatividade e à desatenção na 

literatura não-médica datam da metade do século XIX. Em 1902, George Frederick realizou 

palestras em que abordou a problemática de crianças com dificuldade de seguir regras: 

desafiadoras, desatentas, agressivas e resistentes à disciplina. Essa percepção de George em 

1902, ainda vai muito de encontro com o que é nítido, se tratando de aspectos 

comportamentais de crianças com TDAH, porém, esta pesquisa se tratou de uma literatura 

não-médica. Para Almeida (2012), apesar destas pesquisas nunca terem saído da área da 

saúde, elas tiveram um viés mais neurológico e psicológico, alcançando seu auge na década 

de 70, desta maneira: 

A pesquisa teve grande progresso, com cerca de mais de dois mil estudos 

publicados sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em 
1980, a Associação Americana de Psiquiatria usou, pela primeira vez, o 

termo “Distúrbio de Déficit de Atenção” como um diagnóstico oficial [...] 

Nessa mesma época, o Manual Diagnóstico, conhecido como DSM, 

reconhece que o distúrbio origina-se na infância e que as dificuldades 
permanecem, muitas vezes, até a idade adulta [...] Em 1987, uma revisão 

no Manual Diagnóstico provocou uma mudança no nome de “Distúrbio de 

Déficit de Atenção”, que passou a ser conhecido como Transtorno de 
Déficit de Atenção / Hiperatividade (TDAH). Desde então, o nome oficial 

continua agregando a desatenção aos problemas de comportamento 

hiperativos, negligenciando a importância independente das dificuldades 

cognitivas (ALMEIDA, p.24, 2012). 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) é o livro da área 

psiquiátrica que traz todos transtornos e aspectos do seu diagnóstico e assim como qualquer 

material, este livro sofre constante atualização e é importante citá-lo para compreender a 

origem do nome TDAH, além do DSM, usa-se o termo Transtornos Hipercinéticos na 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), outro livro de classificação.  

Faz-se necessário que aspectos relacionados à criança sejam difundidos nos cursos de 

graduação para que não haja generalizações dos transtornos, mas sim indicação de tratamento 

psicológico, pois não cabe ao professor diagnosticar nada, apenas reportar ajuda, ao invés de 

se omitir. A falta de conhecimento dos profissionais de ensino, muitas vezes, ocasiona em 

avaliações errôneas do comportamento dos alunos, pois existem alunos inquietos e que tem 

bastante energia, e que não podem ser qualificados com TDAH. Este transtorno não está 

ligando apenas à hiperatividade, sendo subdividido em três pontos ao qual veremos adiante. 



26 

 

 

 

O papel do docente é identificar o transtorno e encaminhar o aluno a orientação pedagógica, 

essa orientação é importante para ajudar a buscar soluções para facilitar a aprendizagem, não 

esquecendo do papel da saúde e da família neste cenário.   

Segundo Barkley (2002) o “TDAH é um transtorno do desenvolvimento do 

autocontrole que afeta a atenção, o controle de impulsos e o nível de atividade”.  Isto acarreta 

algumas medidas pequenas a serem tomadas que facilitam a comunicação e o entendimento 

dessas pessoas, pois segundo Gazzaniga e Heatherton (2005), estas pessoas “precisam que 

as instruções sejam repetidas e as regras explicadas inúmeras vezes. Embora essas crianças 

geralmente sejam amistosas e falem bastante, elas podem ter dificuldade para fazer e manter 

amigos, porque não percebem queixas sociais sutis e cometem erros sociais involuntários”. 

As pessoas com TDAH têm suas classificações subdividida em três tipos, segundo 

DSM-V ao qual estão discriminados de acordo com as suas especificidades abaixo: 

(CID - 10. 314.01) (F90.2) Apresentação combinada: Se tanto o Critério A1 

(desatenção) quanto o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) são preenchidos nos 

últimos 6 meses. (APA, p.104 2014).  

A impulsividade, que, por sua vez, se caracteriza por dificuldade no 
controle dos impulsos, dificuldade de avaliar seus atos antes de agir, 

deixando de lado a linguagem interna que em pessoas com nível de 

desenvolvimento equilibrado utilizam antes de se expressar ou agir, é o 

famoso falar consigo mesmo. As crianças portadoras desse transtorno são 
consideradas espontâneas, atiradas e, por muitas vezes, consideradas mal-

educadas. As consequências dessas ações atingem mais a área social, 

correspondentes a ambientes em que necessitam da interação, do respeito 
ao próximo, da habilidade da comunicação e da relação com o outro por 

meio de regras (direitos e deveres) (PINHEIRO, p. 30, 2010).   

(CID – 10. 314.00) (F90.0) Apresentação predominantemente desatenta: Se o Critério 

A1 (desatenção) é preenchido, mas o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) não é 

preenchido nos últimos 6 meses. (APA, p.104, 2014).  

O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção é mais frequente em 

meninas e parece apresentar, conjuntamente com o tipo combinado, uma 

taxa mais elevada de prejuízo escolar. Os pais e professores costumam 

mencionar que essas crianças são capazes de se concentrar horas em 
atividades que requerem habilidades (videogame, desmontar carrinhos) e 

que prestam atenção em tudo e em todos, mas são incapazes de se 

concentrar nas tarefas escolares (ROHDE, p. 2, 2000). 

(CID – 10 314.01) (F90.1) Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva: 

Se o Critério A2 (hiperatividade-impulsividade) é preenchido, e o Critério A1 (desatenção) 
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não é preenchido nos últimos 6 meses (APA, p.104, 2014). Segundo Almeida (2012) “as 

crianças com TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade são mais 

agressivas e impulsivas do que as crianças com os outros dois tipos. Além disso, tendem a 

apresentar altas taxas de rejeição pelos colegas e de impopularidade”. 

  Dado o exposto, não se pode generalizar tudo como TDAH, cada pessoa terá sua 

individualidade, mas podemos verificar traços, como por exemplo não conseguir dar 

continuidade a tarefas longas e que não sejam satisfatórias, como relações trabalhistas e 

conjugais, por conseguinte, segundo Rohde & Mattos et al (2003) é uma pessoa: 

“Inquieta que muda de interesses e planos o tempo todo e tem dificuldades 

em levar as coisas até o fim, pois detesta coisas monótonas e repetitivas. 
Além disso, algumas são impulsivas no seu dia a dia, tendem a ter 

problemas na sua vida acadêmica (em geral, as queixas começam na 

escola), bem como na vida profissional, social e familiar”. 

Considerando-se que os aspectos comportamentais são um prévio diagnóstico de 

TDAH, é necessário aprofundar o estudo sobre de que maneira este se fez e se faz, dessa 

forma:  

Em 1937 e em 1941, surgiu uma série de artigos sobre o tratamento de 

crianças hiperativas ou com problemas comportamentais, marcando o 

início da terapia com medicação, em geral através de estimulantes. Em 
1937, Charles Bradley, citado por Brown (2008), descobriu acidentalmente 

um tratamento medicamentoso através do composto de anfetamina, eficaz 

para o TDAH (ALMEIDA, p. 23, 2012). 

Grande parte dos tratamentos são realizados através das duas linhas, uma 

medicamentosa e outra comportamental. A medicamentosa tem seus primórdios em 1937 e 

é utilizada até os dias de hoje, o metilfenidato, um estimulante, é o mais utilizado no Brasil, 

almejando a melhora do comportamento do desempenho nos colégios e nas relações sociais, 

porém, de acordo com Rohde e Halperm (2004) “existem mais de 150 estudos controlados, 

bem conduzidos metodologicamente, demonstrando a eficácia desses fármacos”, apesar de 

ser questionada por alguns especialistas. Seu diagnóstico não é fácil, sendo que há a 

necessidade de relato de alguns aspectos vindos de pais e professores, por isso, segundo Rotta 

(2006) “o diagnóstico do TDAH fundamenta-se no quadro clínico comportamental, já que 

não existe um marcador biológico específico que contemple todos os casos desse transtorno”.  

De maneira clínica o TDAH tem seus estudos focados em: 

Córtex pré-frontal, pois essa área está ligada diretamente à inibição do 

comportamento e às reações a estímulos ambientais (DUPAUL, 2007). 
Medidas da atividade elétrica do sistema nervoso revelaram uma menor 
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excitação nas áreas pré-frontais no cérebro de crianças com TDAH. Em 

estudos feitos por Sieg et al. (1995), por meio de Tomografia 
Computadorizada por Emissão de Fóton Único (SPECT- sigla em inglês), 

há o relato de assimetria nas regiões frontal e parietal, ambas com 

hiperfusão (ALMEIDA, p. 31, 2012). 

Esta diferença no córtex, segundo estes estudiosos, é que pode ser a causa do TDAH, 

contudo, ainda se faz necessário o diálogo entre saúde, família, escola e o aluno, para que por 

meio de parâmetros comportamentais e de hereditariedade possa ser avaliada a presença ou 

não do transtorno, tendo em vista que a melhor forma de diagnosticar é analisando o histórico 

do paciente, desta forma, segundo Silva (2003), “trata-se de obter uma visão global para 

então dar condições para que o portador de TDAH tenha um ajuste no seu comportamento, 

o que poderá estabelecer um equilíbrio entre sua forma de ser e as demandas sociais a que 

está exposto”. Pode-se, então, compreender a importância de uma construção pedagógica 

conjunta entre saúde, educação, família e aluno para que este possa se desenvolver 

plenamente, tanto no cunho social quanto no acadêmico.  

Como dito acima, a origem genética e hereditária também se torna alvo de estudos de 

profissionais da área da saúde, segundo Ciasca (2010) “cerca de 95% dos casos de TDAH 

têm origem genética, revelando um percentual muito elevado para a medicina. A transmissão 

é feita pelos genes, e os pais não têm qualquer responsabilidade”. Mostrando uma incidência 

predominantemente masculina nos casos, “em uma proporção de 6:1 em amostras clínicas, e 

de 3:1 em amostras epidemiológicas. “Já nas taxas de natalidade, segundo Jou et al (2008) 

“estudos mostram uma taxa de aproximadamente 3 a 9% de prevalência do transtorno em 

crianças.” O que se torna um índice alto para população mundial, logo em uma turma de 40 

alunos, pode ser que haja 3 alunos com TDAH, então daí vem a importância de o profissional 

da educação ter uma formação continuada e que haja recursos para viabilizar o ensino para 

este público. 

Apesar de tratar de aspectos biológicos relacionados ao transtorno acima, é 

importante destacar e discutir parâmetros sócio-educacionais que estes discentes enfrentam, 

como as barreiras sociais perante aos seus pais, perante seus colegas e professores, desta 

forma, o assunto no contexto escolar e pedagógico, alguns problemas institucionais e de 

formação se mostram evidentes ao se deparar com essas barreiras no ensino, porém, outras 

ficam implícitas em falta de ação ou sem saber onde se basear para dar prosseguimento a 

alguma atividade, repensando fatos, ações e consequência, pode-se dizer que já é um bom 

caminho, mas é preciso mais, sendo assim, a seguir, trabalhou-se um embasamento teórico, 
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sobre posturas. 

A priori, se faz importante a distinção entre a prática educativa e a prática pedagógica: 

A prática educativa e prática pedagógica, são instâncias complementares, 
mas não sinônimas. A prática educativa pode existir sem o fundamento da 

prática pedagógica; existirá de forma espontaneísta, fragmentada, às vezes 

até produtiva, outras vezes não. Aquilo que transforma uma prática 
educativa em uma prática compromissada (práxis), intencional, relevante 

será o filtro e a ação dos saberes pedagógicos, transformados 

pedagogicamente em conhecimentos (FRANCISCO, p. 31 2006). 

Passa-se então a compreender que não é a prática da sala de aula que irá capacitar o 

professor, em como saber lidar com determinados casos, mas sim uma elaboração da aula a 

partir de conhecimentos pedagógicos alinhados ao cotidiano do ambiente escolar e de 

aspectos que o docente só obterá se dialogar com o aluno. 

Nesta perspectiva é preciso compreender melhor o papel do aluno nesse processo, que 

já não é um papel de receptor de informações, mas sim de alguém compromissado com o 

aprendizado e que expõe a melhor maneira de facilitá-lo, os professores precisam 

compreender as propostas, avaliá-las, e saber fazer a distinção de viabilidade de cada uma 

delas. Saliente, assim como debatido anteriormente, muitas vezes o aluno não tem acesso ao 

seu currículo, somente o professor tem noção das dificuldades impostas pelo corpo 

pedagógico do colégio ou pela estrutura do ambiente, prejudicando sua estruturação do 

ensino. 

Para que a práxis seja predominante nas salas de aula, é crucial compreender que: 

O saber pedagógico só pode se constituir a partir do próprio sujeito, que 
deverá ser formado como alguém capaz de construção e de mobilização de 

saberes. A grande dificuldade em relação à formação de professores é que, 

se quisermos ter bons professores, teremos que formá-los como sujeitos 
capazes de produzir ações e saberes, consciente de seu compromisso social 

e político. Não dá para formar professores como objetos dotados de 

habilidades e competências, instaladas de fora para dentro, sob forma de 

fazeres descobertos por outros, que nada significa na hora da prática 

(FRANCISCO, 2006, p.36). 

De acordo com Benczik (2002) “a metodologia a ser aplicada se origina a partir das 

informações que você tem do aluno”, diante disso, enxerga-se a importância da comunicação 

professor-aluno, tendo em vista que conhecendo-o, possibilita ao profissional da educação 

uma organização maior de métodos de ensino, a fim de minimizar barreiras de aprendizagem, 

desta forma, para que haja a criação de aulas mais dinâmicas, mais convidativas ao aluno, 

Farrel (2008) sugere: 
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1- Encorajar o estudante TDAH a explorar os mais variados materiais sobre um 

determinado conteúdo/assunto que será trabalho/ensinado em sala de aula, antes 

que o ensino ocorra. Assim é mais provável que o aluno seja capaz de responder 

as atividades propostas com mais autonomia e atinja o objetivo de finalizá-las 

integralmente; 

2- Assegurar o ritmo da aprendizagem é um aspecto importante da educação do 

aluno com TDAH, consideradas as suas características devidas ao transtorno, terá 

aprendido no passado em um ritmo mais “acelerado” ou mais “lento” do que os 

outros alunos, o que pode ter o levado a níveis mais baixos de desempenho. 

3- Outro exemplo: ao aprender sobre eletricidade, a experiência prática de construir 

circuitos pode ser aplicada a um item funcional, como a campainha de uma porta, 

fazendo-se comparações com campainhas acionadas por bateria e por fios que 

conduzem eletricidade. Os alunos podem ler o mediador de eletricidade na escola 

e em casa. Podem ser estabelecidos vínculos com a matemática (ler mostradores 

de recursos, números), geografia (visitar uma estação geradora ou ver torres que 

carregam eletricidade) e ter experiências práticas de situações em que é seguro 

usar eletricidade; 

4- Ajustar as lições propostas por estratégias de questionamentos, como uma mistura 

de perguntas abertas e fechadas, ou pela mescla de dados novos e difíceis com 

dados mais conhecidos a ser consolidados. Usar recursos e forma não comuns de 

apresentação dos conteúdos – crianças com TDAH gostam muito de novidades, 

de explorar o seu cotidiano. O professor pode fazer uso desse motivo para uma 

aula posterior ou mesmo criar um link entre o desejo, a curiosidade aguçada do 

estudante por novidades e o envolvimento “estimulado” na aula atual, esta prática 

costuma ser muito proveitosa; 

5- Utilizar metodologia preferencialmente visual – as crianças com TDAH 

aprendem melhor visualmente, portanto, escrever palavras-chave ao mesmo 

tempo em que fala sobre o assunto, resulta no sucesso da prática pedagógica em 

relação à fixação do conteúdo pelo estudante. 

Ressalto que, neste aspecto, é importante deixar claro que escrever na lousa falando 

o que escreve, não é explicar a matéria, pois o aluno se perde, tendo em vista que não sabe 

se copia ou se presta atenção no que está sendo falado. 

6- Estimular a criatividade por meio de tarefas que exijam a exploração, criação e 
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construção do aluno. Evitar as atividades “passivas” como questionários com 

respostas tipo “marcar x”; 

7- Ser claro e objetivo ao definir as regras de comportamento dentro da sala de aula, 

criando, juntamente com a turma, um “código de conduta” simples, com poucas 

palavras, para facilitar a memorização e escrever em uma tabela e expor em lugar 

visível. 

A compreensão do aluno é parte fundamental para o processo fluir, fazendo isto, a 

práxis é melhorada, não só com relação ao discente com TDAH, mas para grande parte dos 

alunos presentes. Todas as estratégias citadas acima são possíveis caminhos a se seguir, no 

entanto, nada garante que estes caminhos darão certo ou errado, mas é um bom ponto de 

partida para a compreensão de como agir em sala de aula, principalmente com relação a 

métodos avaliativos, formas de buscar o foco do aluno e o diálogo entre professor e aluno. 

É necessário esclarecer qual é o papel do professor, tem-se a tendência de se colocar 

uma carga emocional grande em cima do professor, dando a ele tarefas que não o cabem, 

mas são sim, papel da família e de profissionais da saúde. Há, atualmente, uma tendência de 

se exigir do professor o cumprimento de inúmeros papéis: familiar, clínico, assistente social, 

nutricionista, como uma espécie de polivalência funcional que lhe é atribuída, sendo assim, 

essa situação reflete a realidade de um sistema escolar centrado na figura do professor como 

condutor visível dos processos institucionalizantes de educação” (SACRISTÁN, 1995; 

AQUINO, 2003). 

Para que o professor consiga fazer todas essas tarefas que cabem a ele, é necessário 

também que o número de alunos na sala de aula não seja tão alto e que haja uma 

complementação na sala de recursos para que esses alunos possam rever o material, sanar 

dúvidas e compreender suas barreiras, segundo Emílio (2004), “alguns cuidados, como o 

número de alunos por turma e a quantidade de alunos com problemas de aprendizagem ou de 

comportamento em cada classe, quando observados, podem possibilitar a interação entre os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e o atendimento às necessidades de cada 

um.” (p. 221-222), sendo esse um excelente suporte para o desenvolvimento cognitivo e 

social do alunado. 

3.3 Dislexia 

Traçando um panorama histórico da Dislexia, consegue-se obter na literatura dados 

mostrando que os primórdios dos pensamentos sobre este transtorno, segundo Coelho (2012):  
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“Os primeiros estudos realizados sobre esta temática remontam ao ano de 

1800, no entanto, a expressão “dificuldades de aprendizagem” surgiu 
somente em 1962 com a definição de Kirk, que centrava estas dificuldades 

nos processos implicados na linguagem e no rendimento académico, 

apontando como causas uma disfunção cerebral ou uma alteração 

emocional ou comportamental.” 

É possível perceber padrões comportamentais e emocionais, estes padrões são 

utilizados até os dias de hoje, como uma forma de diagnóstico do transtorno. Assim como 

Correia (2008) faz uso do termo “dificuldades de aprendizagem específicas”, este termo 

poderia ter sido utilizado em 1800, pois essas dificuldades, segundo o autor, são também 

comportamentais e emocionais. 

“As dificuldades de aprendizagem específicas podem, assim, manifestar-se 
nas áreas da fala, da leitura, da escrita, da matemática e/ou da resolução de 

problemas, envolvendo défices que implicam problemas de memória, 

perceptivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou metacognitivos. 

Estas dificuldades, que não resultam de privações sensoriais, deficiência 

mental, problemas motores, défice de atenção, perturbações emocionais ou 

sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem em concomitância 
com elas, podem, ainda, alterar o modo como o indivíduo interage com o 

meio envolvente.” (CORREIA, p. 46, 2008). 

Por isto, o meio educacional serve como principal local de amparo destas crianças, 

sabendo-se que é neste ambiente onde todas estas dificuldades citadas acima, serão 

exacerbadas e terão que ser minimizadas, para não prejudicarem os desenvolvimentos 

cognitivos destes alunos. 

Diante disso, pesquisou-se sobre o sentido da palavra e sobre o que é e qual o 

funcionamento do cérebro de uma pessoa com dislexia. Teles (2009) relata que 

“etimologicamente, dislexia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “lexia” (leitura, 

reconhecimento das palavras)”, no período da alfabetização, nas pré-escolas, por ser o 

primeiro contato da criança com o processo de ensino o reconhecimento das palavras e dos 

símbolos, como as letras, por exemplo, é onde muitas crianças são identificadas com dislexia, 

este tipo de diagnóstico é o mais simples de ser feito, diferentemente da análise do cérebro, 

que seria o ideal para que as crianças já fossem conduzidas ao aprendizado da forma correta 

desde o primeiro dia de aula. 

Contudo a dislexia é caracterizada por:  

“Dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa 

competência leitora e ortográfica. Estas dificuldades resultam tipicamente 
de um déficit no componente fonológico da linguagem que é 

frequentemente imprevisto em relação a outras capacidades cognitivas e às 
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condições educativas. Secundariamente, podem surgir dificuldades de 

compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que podem impedir o 
desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais (TELES, p. 3, 

2009).”  

Portanto, para que a criança consiga alcançar seu pleno desenvolvimento e autonomia 

no exercício da sua cidadania, é de extrema importância que os pais e educadores estejam 

atentos para que os disléxicos iniciem o tratamento o quanto antes, para não atrapalhar ou 

atrasar o desenvolvimento cognitivo. 

Com relação à área da saúde, se tem pesquisadores que defendem em suas teses de 

que há uma dada hereditariedade deste transtorno, segundo Coelho (2012) “fundamentando 

a asserção em estudos que revelam que os disléxicos apresentam, pelo menos, um familiar 

próximo com dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita”, outros estudiosos apontam 

os cromossomos, que se tornam geneticamente modificados, como causas da Dislexia, 

segundo Salles et al. (2004) “nomeadamente nos cromossomas 6 e 15” e segundo Cruz (2009) 

mais recentemente, no cromossoma 2. 

Na área neurobiológica, estudos sobre o comportamento do cérebro perante ao 

transtorno, tentam desmembrá-lo em partes e analisar suas diferenças de funcionamento, 

como se pode ver na figura 1, desta forma:  

“A área esquerda do cérebro, por exemplo, é responsável pela linguagem; 

nesta zona, foram identificadas três subáreas distintas: uma delas processa 
fonemas – vocalização e articulação das palavras (região inferior frontal), 

outra analisa palavras – correspondência grafema-fonema (região parietal-

temporal) e a última reconhece palavras e possibilita a leitura rápida e 

automática (região occipital-temporal). Os disléxicos parecem ter 
dificuldade em aceder às áreas localizadas na parte posterior do cérebro, 

isto é, às regiões responsáveis pela análise de palavras e pela automatização 

da leitura, recorrendo mais à área de Broca (área frontal inferior esquerda) 
e a outras zonas do lado direito do cérebro que fornecem pistas visuais 

(COELHO, p.4 ,2012).” 
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Figura 1 - Áreas do cérebro responsáveis pela linguagem 

 

Fonte: Pinheiro, p. 129 (2009) 

Diante dos argumentos, percebe-se certa dificuldade da medicina no diagnóstico, pois 

se torna mais fácil para o docente e para os pais a percepção desses aspectos nos sujeitos e 

encaminhá-los para os profissionais da saúde especializados neste transtorno.   

O estudo da Dislexia ainda se divide em três especificidades, sendo elas, disgrafia, 

disortografia e discalculia, sendo que a disgrafia e disortografia em geral são analisadas em 

conjunto, pois muitos autores alegam que as crianças que têm uma dada dificuldade em ler 

também revelaram dificuldades na hora de escrever. Segundo Coelho (2012) podemos 

compreender cada uma das especificidades, como: 

Etimologicamente, disgrafia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “grafia” (escrita), 

ou seja, é “uma perturbação de tipo funcional que afeta a qualidade da escrita do sujeito, no 

que se refere ao seu traçado ou à grafia.” (TORRES E FERNÁNDEZ, 2001; apud CRUZ, 

2009); prende-se com a “codificação escrita (…), com problemas de execução gráfica e de 

escrita das palavras” (CRUZ, p. 180, 2009). 

Etimologicamente, disortografia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “orto” 

(correto) + “grafia” (escrita), ou seja, é uma dificuldade manifestada por “um conjunto de 

erros da escrita que afetam a palavra, mas não o seu traçado ou grafia” (Vidal, 1989, apud 

CRUZ, 2009), pois uma criança disortográfica não é, forçosamente, disgráfica. 
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Etimologicamente, discalculia deriva dos conceitos “dis” (desvio) + “calculare” 

(calcular, contar), ou seja, é “um distúrbio de aprendizagem que interfere negativamente com 

as competências de matemática de alunos que, noutros aspectos, são normais.” (Rebelo, 

1998; apud CRUZ, 2009). Assim, trata-se de “uma desordem neurológica específica que afeta 

a habilidade de uma pessoa compreender e manipular números.” (Filho, 2007; apud CRUZ 

2009). 

Sendo o diagnóstico da discalculia subdividido em três partes segundo Romagnoli 

(2008): 

● Grau leve, quando a criança discalculia reage favoravelmente à intervenção 

terapêutica; 

● Grau médio, que coexiste com o quadro da maioria dos que apresentam 

dificuldades específicas em matemática;  

● Grau limite, quando se verifica a existência de uma lesão neurológica gerada 

por traumatismos que provocam um déficit intelectual. 

É importante ressaltar que crianças disléxicas, devido a essas barreiras de ensino 

como disserta Coelho (2012) demonstrando “insegurança e baixa autoestima, culpabilizando-

se e sentindo-se, muitas vezes, triste. Muitas destas crianças recusam-se a realizar atividades 

ligadas à leitura (e, por vezes, à escrita também) com medo de revelarem os erros que 

cometem”, percebe-se então a importância do educador na evolução do sujeito, cabe a nós 

como educadores, não as ridicularizarmos nem expô-los quando cometerem alguns erros, 

mas sim, ajudá-los a evoluir juntamente com o nosso papel de mediador. 

Além do contexto biológico do transtorno, é importante ressaltar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos, no seu meio social com seus pais, seus colegas e seus professores, 

com falta de empatia, bullying, falta de compreensão sobre as suas dificuldades, todos estes 

fatores tendem a prejudicar a vida educacional destes alunos. 

Para os docentes, cabe pensar no como fazer e onde buscar recursos, sejam esses 

referenciais ou físicos, para isto, o site da Associação Brasileira Dislexia, dispõe de 15 

artigos, até a perante data, sobre formas de lidar com o aluno disléxico em sala de aula, para 

além disso, vale o diálogo e compreensão do corpo pedagógico do colégio, das famílias e do 

próprio aluno, para que, se houver a necessidade de modificações físicas no decorrer do 

ensino. Colocam-se, a posteriori, algumas adaptações razoáveis de início, mas que podem 

servir de base para um desenho universal citadas pela psicóloga e professora Ana Luiza 
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Borba, perante a Associação Brasileira de Dislexia (ABD) (GRIFO NOSSO): 

● Possibilite o uso de calculadoras e fórmulas. O disléxico tem dificuldade 

para decorar, porém tem o raciocínio preservado. Além desta questão, 

existe a da lentificação do processamento de informações e o uso da 

calculadora e da fórmula vai agilizar a execução do exercício e da prova; 

● Possibilite o uso do gravador em sala de aula; 

● Conceda mais tempo para a realização da prova; 

● Se necessário, leia o enunciado para o aluno, para que agilize a compreensão 

do que está sendo solicitado; 

● Caso a resposta da prova esteja confusa, peça para que o aluno explique 

o que quis dizer e verá que oralmente a resposta será mais completa; 

● Tenha como alternativa a prova oral; 

● Possibilite trabalhos práticos onde o aluno poderá executar aquilo que 

aprendeu; 

● Use linguagem direta, objetiva e clara; 

● Utilize recursos audiovisuais para a exposição da matéria. Os disléxicos têm, 

em geral, boa percepção visual e compreensão auditiva; 

● O aluno, ao expor sua dúvida, pode parecer confuso. Deixe-o à vontade e tente 

esclarecer o que de fato não foi compreendido. Desta forma, ele voltará a 

perguntar e terá maior participação em sala de aula. (BORBA, p.2, 2016) 

Acima, tem-se algumas sugestões de alterações na rotina de um professor, que 

fazem diferença não só para um aluno disléxico, mas para grande parte, se não a maioria, dos 

alunos da turma, como por exemplo métodos avaliativos diferenciados, como avaliações 

orais ao invés de escritas, e, na dúvida sobre o que o aluno escreveu, discutir com ele, ao 

invés de dar zero na questão. Outros aspectos são específicos e pautados em lei, como o 

acréscimo no tempo de provas. 

É necessário salientar que não existe receita para se trabalhar com esses alunos, é 

preciso dar um passo de cada vez e ter percepção da evolução diária, sempre almejando a 

motivação para o aluno. 

3.4 Síndrome de Asperger  

Fazendo-se uma pesquisa sobre a historicidade da Síndrome de Asperger, segundo 

Dias (2015) “os pioneiros no estudo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram o 

psiquiatra austríaco Leo Kanner e o pediatra austríaco Hans Asperger”, todavia, segundo 
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Cumine et al (1998) “os estudos de Asperger, por sua vez, só se tornaram conhecidos depois 

de 1976, através do trabalho desenvolvido por Lorna Wing”. E, desde então, os estudos vem 

avançando, principalmente na área de educação, auxiliando no desenvolvimento da criança 

com a síndrome de Asperger. Estes primeiros dois trabalhos, de Kanner e de Asperger, se 

diferenciavam pela intensidade ao qual essas características se manifestavam, 

consequentemente, “as características apontadas por Asperger, se assemelhavam muito ao 

trabalho descrito por Kanner, porém a diferença entre o autismo e a Síndrome de Asperger 

estava na gravidade dos sintomas (DIAS, p. 309-400, 2015). 

Então, o que se percebe ao trabalhar com uma criança com a Síndrome de Asperger 

é que essa normalmente apresenta algumas variações em suas habilidades cognitivas e em 

sua linguagem, não há alterações drásticas. Quando se trata de aparatos científicos e de um 

cunho social, estas crianças tendem a seguir o espectro autista e serem mais retraídas, terem 

dificuldade em interpretar faces e frases indiretas; pode-se concluir que esses dois aspectos 

são os que mais prejudicam esses alunos nas aulas, onde o conteúdo é explicitado de forma 

oral, segundo o DSM-V: 

Os sintomas desses transtornos representam um continuum único de 
prejuízos com intensidades que vão de leve a grave nos domínios de 

comunicação social e de comportamentos restritivos e repetitivos em vez 

de constituir transtornos distintos. Essa mudança foi implementada para 

melhorar a sensibilidade e a especificidade dos critérios para o diagnóstico 
de transtorno do espectro autista e para identificar alvos mais focados de 

tratamento para os prejuízos específicos observados (APA, p. 42, 2014). 

Como visto acima, os sintomas relacionados ao lado comportamental da síndrome 

são bem definidos e fáceis de serem percebidos, porém, sua origem biológica já é mais 

dificultosa, desta forma: 

Muito pouco é sabido sobre as raízes neurobiológicas da desordem. Alguns 

estudos mostraram que os povos diagnosticados com Autismo têm 

anormalidades nos lobos frontais e parietais. Os investigadores usaram uma 
técnica chamada ressonância magnética por emissão de prótons (ou "1 H-

Sra.", porque " 1 H" é o símbolo químico para um próton). Este método 

mede a concentração metabólica do cérebro (da "ruptura produtos para 

baixo") envolvidos na produção de energia. A concentração de medição do 
metabolismo dá aos investigadores um retrato total do estado dos neurónios 

numa área particular do cérebro (TEIXEIRA, p.6, 2005). 

Portanto, a medicina ainda tem suas indagações sobre o real funcionamento do 

cérebro de alguém com espectro autista, contudo, se faz cada vez mais difícil conseguir 

diferenciar, dentre os diferentes níveis do autismo, estudos mostram que esta síndrome é 

ocasionada devido a: 
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Um déficit cognitivo central que consiste de influência genética causada 

por defeitos em partes do cérebro, como o corpo caloso (faz comunicação 
entre os dois hemisférios), amídala (ligada ao comportamento social e 

emocional) e o cerebelo (parte anterior dos hemisférios cerebrais, os lobos 

frontais). Traços do espectro autista numa mesma família, por exemplo, 

pode ser causado pelo fator genético. Outra suposta causa pode ser os 
fatores ambientais que prejudicam o feto durante a gestação que tenham 

impacto no desenvolvimento do feto, como stress, infecções, exposição a 

substâncias químicas tóxicas (álcool, drogas), medicamentos não 
indicados, complicações durante a gravidez, desequilíbrios metabólicos 

(BARBOZA et al, p.7, 2018). 

O diagnóstico desta síndrome deve ser feito o quanto antes para que a criança consiga 

ter um acompanhamento adequado dentro da primeira fase de alfabetização. Todavia, não é 

o que ocorre, mas sim um diagnóstico tardio que prejudica o desenvolvimento cognitivo das 

crianças com a Síndrome de Asperger. Segundo Ferreira e Tonelli (2016), “apesar de todas 

as implicações que o diagnóstico de TEA carrega, o aluno assim diagnosticado, é um ser 

repleto de individualidades. Expressa também a necessidade de uma educação especializada, 

que respeite essas especificidades”, por isto este diagnóstico tardio é a pior notícia para uma 

pessoal com a síndrome, pois prejudica toda a sua base de ensino, atrasando o seu 

desenvolvimento, tendo em vista que faltarão as devidas adaptações para que este 

desenvolvimento seja realizado de maneira correta. 

O autismo não tem cura, porém o diagnóstico precoce faz toda a diferença 

para o desenvolvimento do mesmo, pois é o ponto de partida para o início 
de um programa de tratamento. Testes neuropsicológicos permitem 

identificar se o quadro da criança é compatível com o autismo, quais são as 

habilidades cognitivas mais prejudicadas e, a partir daí, planejar 

intervenções para desenvolvê-las. São atividades direcionadas, com metas 
estabelecidas e com monitoramento da evolução. Quanto mais cedo o 

diagnóstico da criança autista melhor, para assim começar as intervenções, 

maiores são as chances de o autista se desenvolver melhor, com maior 
qualidade de vida. Por isso, se a família ou a escola começar a observar 

alguns indícios que há algo diferente no desenvolvimento ou 

comportamento da criança, o melhor caminho é o encaminhamento para um 

especialista, seja um consultório do pediatra, neuropediatra ou psiquiatra 

infantil, avaliações que permitirão a confirmação do diagnóstico serão 

feitas, o quanto mais precoce, melhor, (WHITMAN, p.38-42, 2015). 

O tratamento das crianças com Síndrome de Asperger (SA) é feito a partir de um 

acompanhamento contínuo de todas as pessoas que estão ao redor deste aluno, além de um 

psicólogo. O mais importante neste tratamento é que as pessoas que estão no dia-a-dia dessa 

criança saibam o que é a Síndrome de Asperger e que esta criança terá sua rotina estipulada 

e realizada, diferente das demais, mas incluída em todo o meio, isto quer dizer, não se 

esquecer das especificidades que esta criança terá, e ensinar a todos que estão ali a lidar com 
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ela.  

O mais importante ponto de partida para ajudar os estudantes com SA a 

funcionarem efetivamente na escola é que o staff (todos que tenham contato 

com a criança) compreenda que a criança tem uma desordem de 
desenvolvimento que a leva a comportar-se e a responder de forma 

diferente dos demais estudantes. Muito frequentemente, o comportamento 

dessas crianças é interpretado como “emocional” ou “manipulativo” ou 
alguns termos que confunde a forma como eles respondem diferentemente 

ao mundo e seus estímulos. Dessa compreensão segue que o staff da escola 

precisa individualizar a sua abordagem para cada uma dessas crianças; não 
funciona tratá-los da mesma forma que os outros estudantes (BAUER, 

2005, apud, TEIXEIRA, 2005). 

Portanto, o papel do profissional da educação, como cita Teixeira (2005), é de 

repensar o ensino, de maneira a se tornar devidamente adaptado a estes alunos e formular o 

plano de ensino em prol de conseguir alcançar todos os alunos, sendo assim, é necessária 

uma adaptação diária, não só do professor, mas também a conscientização de todos os alunos, 

pois assim como o próprio Asperger escreveu em suas obras em 1994 “estas crianças 

frequentemente mostram uma surpreendente sensibilidade à personalidade do professor […] 

E podem ser ensinados, mas somente por aqueles que lhes dão verdadeira afeição e 

compreensão. Pessoas que mostram delicadeza e, sim, humor. […] A atitude emocional 

básica do professor influencia, involuntária e inconscientemente, o humor e o 

comportamento da criança (BAUER, 2005, apud, TEIXEIRA, 2005)”. 

Quais métodos um professor de química poderia utilizar para auxiliar esses alunos? 

É importante salientar a dificuldade de se obter um referencial teórico que tratasse sobre o 

ensino de química a alunos com TEA, desta forma conseguiu-se referências que abordam 

aspectos em separado, mas alguns métodos que podem ser utilizados estão expostos a seguir, 

segundo Santos e colaboradores (2013) (GRIFO NOSSO): 

● Reduzir o número de alunos por turma, para que o professor possa oferecer a 

assistência necessária;  

● Criar rotinas de trabalho, pois esses alunos irritam-se com mudanças não 

programadas;  

● Utilizar estímulos visuais, ao invés de verbais, ou seja, utilizar atividades 

e métodos visuais concretos, pois esses educandos possuem dificuldades 

com sequências verbais; 

● Trabalhar assuntos de interesse desses alunos em sala de aula;  
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● Tomar cuidado com sons altos e barulhos desnecessários, pois estes podem 

perturbar muito, esses sujeitos;  

● Aproveitar a sensibilidade sonora, apresentada por esses alunos, como método 

de ensino. Por exemplo, paródias da matéria. (SANTOS et all, p. 5-8, 2013) 

Os aspectos grifados são adaptações razoáveis fáceis de serem executadas, 

acrescentaria a importância das atividades lúdicas (SOUZA et all, p. 9, 2012). Um aspecto 

citado acima e muito importante é o planejamento diário do professor com relação às aulas, 

é importante, como por exemplo, em atividades experimentais, assim como neste trabalho, 

que o professor teste o experimento antes da aula, que saiba qual metodologia e sequência 

didática utilizar, pois esses alunos se irritam facilmente com mudanças bruscas de rotina, 

como por exemplo a não realização de um experimento previamente agendado, não 

ignorando a contextualização, pois essa se torna ainda mais importante quando se trata do 

ensino para estes sujeitos (SOUZA et al, 2012; RAMOS, 2010).  

É importante salientar a dificuldades que estes alunos enfrentam nos meio sociais, 

com seus pai, colegas, amigos, profissionais da educação e com desconhecidos em alguns 

espaços, pois muitas dessas pessoas agem de maneira discriminatória, não compreendendo a 

importância destes que tem a síndrome frequentarem diferentes espaços e enfrentarem suas 

barreiras, sem a discriminação, mas sim com os devidos auxílios quando necessário. 

 

3.5 Experimentação 

Após a análise das características de cada especificidade e das formas que os docentes 

conseguem facilitar o processo de ensino-aprendizagem, fica evidente a necessidade de 

experimentação nas aulas de química, tendo em vista que esta é uma maneira de auxiliar na 

compreensão de determinados conteúdos e, para além disso, é uma maneira de envolver seu 

aluno na aula e torná-lo sujeito da sua aprendizagem. Segundo Moreira e Levandowski 

(1983):  

“A atividade de laboratório é um importante elemento para o ensino de 

Química e esse tipo de atividade pode ser direcionado para que atinja 

diferentes objetivos, tais como facilitação de aprendizagem, habilidades 
motoras, hábitos, técnicas e manuseio de aparelhos, aprendizagem de 

conceitos e suas relações, leis e princípios”.  

Tudo ao qual venha a ajudar os alunos a terem sua autonomia no processo de ensino 

e que almejem, nas ciências, uma forma de aprendizado menos conteudista e mais aplicada 

a seu cotidiano. 
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O caráter experimental está diretamente ligado a como essa é realizada, desta forma, 

segundo Campos e Nigro (1999, apud BASSOLI, 2014), “numa tentativa de diferenciar as 

modalidades de atividades práticas, categorizam-nas em: (i) demonstrações práticas; (ii) 

experimentos ilustrativos; (iii) experimentos descritivos, e (iv) experimentos investigativos”. 

Deste modo, as “Demonstrações práticas” são:  

“atividades realizadas pelo professor, às quais o aluno assiste sem poder 

intervir, possibilitando a este maior contato com fenômenos já conhecidos, 

mesmo que ele não tenha se dado conta deles. Possibilitam, também, o 
contato com coisas novas, como: equipamentos, instrumentos e fenômenos 

(CAMPOS e NIGRO, 1999 apud BASSOLI, p.581, 2014).  

 Ao qual neste trabalho intitulo como demonstrativas. A utilização desta forma de se 

realizar experimentos é justificada por falta de tempo e de material, garantia de que todos 

vejam os fenômenos ao mesmo tempo (KRASILCHIK, p. 85, 2008). 

 Porém, com o uso desta experimentação, não há a interatividade entre os alunos, 

cabendo ao professor problematizar as demonstrações práticas, propiciando engajamento 

intelectual dos alunos com os objetos e fenômenos apresentados, podendo organizar os 

alunos em grupos, para que discutam as questões referente ao experimento (BASSOLI, p. 582, 

2014). 

 Os “Experimentos ilustrativos” são as práticas realizadas pelos alunos, isso quer 

dizer, cumprem a mesma função das demonstrações práticas, porém nesta o aluno é o sujeito 

e é ele quem realiza o experimento, sendo assim, consegue-se um engajamento melhor do 

aluno, podendo ser realizada em grupos, a fim de ter o caráter social e científico. Desta forma: 

o professor poderá problematizar as questões e caberá ao aluno se engajar intelectualmente 

neste processo (BASSOLI, p. 582, 2014). 

 Os “Experimentos descritivos” são atividades que o aluno realiza, não sendo, 

obrigatoriamente, dirigidas o tempo todo pelo professor, favorecendo, com isso, o contato 

direto do aluno com coisas ou fenômenos que precisa apurar, sejam ou não comuns no seu 

dia a dia (CAMPOS e NIGRO, 1999, apud BASSOLI, p. 582, 2014). Neste tipo de aula 

experimental, o docente consegue dar uma atenção mais individualizada a cada grupo, porém 

dependerá muito do aluno a interação física e intelectual na realização do experimento, 

devido ao fato “deste tipo de atividade prática ser basear no “descobrimento” de fenômenos 

por parte dos estudantes, que deverão tanto descrever os fenômenos observados, como chegar 

às suas próprias conclusões sobre eles” (BASSOLI, p. 582, 2014). 
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 Os experimentos investigativos, ou atividades práticas investigativas, são aqueles que 

exigem grande participação do aluno durante sua execução. Diferem das outras atividades 

por envolverem, obrigatoriamente, discussão de ideias, elaboração de hipóteses explicativas 

e experimentos para testá-las (CAMPOS; NIGRO, 1999 apud BASSOLI, p. 583, 2014). Essa é 

a atividade que mais estimula o aluno, pois cabe a ele fazer as descobertas e questionamentos 

podendo-se assinalar, como ponto de convergência entre as diversas concepções, a presença 

da problematização, enquanto propulsora da investigação. A perspectiva do ensino com base 

na investigação possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos 

alunos, e também a cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza 

do trabalho científico, cabendo ao professor o papel de mediar e orientar a aprendizagem dos 

discentes (ZOMPERO e LABURU, p.68, 2011). 

Então, para que as aulas experimentais realmente sejam eficazes ao ensino de 

química, precisa-se refletir sobre a formação dos profissionais da educação, pois, muitos 

deles, saem de suas graduações sem uma boa base teórica, para formulação de aulas 

experimentais adaptadas. Lembrando que nem sempre conseguirão utilizar aparatos 

laboratoriais químicos e terão que se moldar às opções que possam existir no cotidiano e 

adaptar as aulas, pois muitos colégios não tem laboratório e muitos dos que têm, não são 

suficientemente equipados. 

O parecer N.º 1.303/2001 do CNE/CES, aprovado em 06/11/2001, sobre as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Química, bacharelado e 

licenciatura plena, estabelece que o licenciado em Química deva ter 

formação geral, sólida e abrangente em relação aos conteúdo dos diversos 
campos da Química, possuir domínio de técnicas para utilização de 

laboratório bem como preparação adequada à aplicação pedagógica do 

conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação 
profissional como educador na educação fundamental e média (CNE/CES, 

p.4 2001). 

Nem todos os colégios têm laboratório, então este tipo de recurso didático cumpre um 

papel investigativo, de diálogo entre a ciência química e o cotidiano, sendo visto como 

mediador entre o abstrato e o que é concreto para estes alunos, evidenciando que: 

A experimentação é uma excelente ferramenta no ensino de química, pois 
auxilia na motivação pela busca do conhecimento por parte dos alunos e na 

compreensão dos conhecimentos escolares. No entanto, existe uma 

dificuldade em trabalhar essa experimentação quando se tratando de 

inclusão (RAMIN Z. L. & LORENZETTI L. p. 1, 2016). 

Devido à má formação, se tem a dificuldade de se formular aulas e materiais, sendo 



43 

 

 

 

assim, piorando o cenário de compreensão para os alunos incluídos, o processo vai se 

tornando cada vez mais complicado de acordo com as especificidades de cada um, segundo 

Nascimento et al (2010) “os professores da área não tiveram o devido preparo durante a sua 

formação e até mesmo aqueles que buscam ajuda na literatura não conseguem encontrar uma 

grande quantidade de referências para orientá-los”. Por isto o viés deste trabalho foi tentar 

melhorar esse panorama da educação inclusiva nacional. 

Seguindo este raciocínio, Galiazzi et al (2001) é importante a observação e os 

incentivos que a experimentação pode dar ao seu aluno, como por exemplo: 

● Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos dados; 

● Promover métodos de pensamento científico simples e de senso comum; 

● Desenvolver habilidades manipulativas; 

● Treinar em resolução de problemas; 

● Adaptar às exigências das escolas; 

● Esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; 

● Verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 

● Vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da investigação, chegando 

a seus princípios; 

● Motivar e manter o interesse na matéria; 

● Tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência. 

Desta forma, a experimentação pode ser usada em diferentes momentos da aula e com 

diferentes finalidades, adequando-se a percepção do que será melhor para os seus alunos em 

determinados momentos, sendo importante o destaque de que esta é uma forma de auxílio e 

não algo que consegue ser feito a todo momento, as aulas tradicionais ainda exercem o papel 

de destaque, porém, existem formas, como a experimentação, de as torná-las mais 

interessantes, respeitando os momentos e as condições para conseguir exercê-las com 

efetividade.  

Para que a prática docente seja considerada problematizadora, o professor deve 

instigar a curiosidade e o espírito crítico de seus alunos, fazendo com que estes não aceitem 

qualquer tipo de conhecimento, que seja simplesmente passado à diante, ressaltando que a 

experimentação mexe com todos os sentidos, paladar, olfato, audição e visão, podendo ser 

vivenciada de variadas formas e em variados ambientes, servindo como uma excelente 

estratégia para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, principalmente para alunos 
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incluídos, onde muitos dos conteúdos que eram abstratos se tornam concretos e mais 

próximos dos seus cotidianos, trazendo proximidade e diferentes formas de concretizar a 

aprendizagem e externalizá-la no seu dia-a-dia (FREIRE, 1996; apud RAMIN e 

LORENZETTI, 2016). 

3.6  Enfoque CTSA 

 

 O enfoque CTSA, segundo estudos, apresenta duas vertentes uma americana e outra 

europeia, estas surgiram entre 1960-1970. Desta forma, enquanto na tradição europeia a 

ênfase está no distanciamento de uma visão mais tradicional e distorcida da ciência e da 

tecnologia, a tradição americana está centrada nas consequências sociais e ambientais 

relacionadas ao desenvolvimento científico-tecnológico, por isto é possível obter na literatura 

as duas nomenclaturas CTS ou CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). Neste 

trabalho, devido a problemática ambiental dos óleos de cozinha, adotou-se o termo CTSA. 

(KIOURANIS et al apud BAZZO et al, 2017). Desta forma, a CTSA se enquadra 

perfeitamente neste trabalho, devido ao fato de conseguir trazer a ciência para o cotidiano do 

aluno, por isso, segundo Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988):  

“CTS pode ser caracterizado como o ensino do conteúdo de ciências no 

contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os estudantes 

integram o conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social de 

suas experiências do dia-a-dia. A proposta curricular de CTS 
corresponderia, portanto, a uma integração entre educação científica, 

tecnológica e social, em que os conteúdos científicos e tecnológicos são 

estudados juntamente com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, 

políticos e socioeconômicos”. 

  Facilitando o ensino de química, pois traria o aluno do meio científico para o 

cotidiano, fazendo-o vivenciar a ciência, tornando-o sujeito do seu próprio ensino e 

dialogando a todo momento com o conteúdo científico, tornando a química cada vez mais 

interessante e mais vivenciada pela sociedade, portanto: 

O objetivo central da educação de CTS no ensino médio é desenvolver a 

alfabetização científica e tecnológica dos cidadãos, auxiliando o aluno a 
construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para tomar 

decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade 

e atuar na solução de tais questões (AIKENHEAD, 1994; IGLESIA, 1995; 

HOLMAN, 1988; RUBBA e WIESENMAYER, 1988; SOLOMON, 1993; 
YAGER, 1990; ZOLLER, 1982; apud SANTOS e MORTIMER, p. 5, 

2002). As propostas identificam assim, três objetivos gerais: (1) aquisição 

de conhecimentos, (2) utilização de habilidades e (3) desenvolvimento de 

valores (BYBEE, 1987; apud SANTOS e MORTIMER, p. 5, 2002). 

Centralizando, desta forma, as maneiras de se utilizar a metodologia CTS, a 
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explicação do conhecimento científico, a aplicação deste conhecimento e o desenvolvimento 

do mesmo. Faz-se com que o aluno traga novamente para o seu meio social, caso não o faça, 

o professor deverá mediar esta etapa, facilitando este processo. Seria mais evidente a 

presença da química no cotidiano dos alunos se: 

Levando-se em conta não só a eficiência dos produtos para os fins que se 

desejam, mas também os seus efeitos sobre a saúde, os seus efeitos 
ambientais, o seu valor econômico, as questões éticas relacionadas a sua 

produção e comercialização. Por exemplo, poderia ser considerado pelo 

cidadão, na hora de consumir determinado produto, se, na sua produção, é 

usada mão-de-obra infantil ou se os trabalhadores são explorados de 
maneira desumana; se, em alguma fase, da produção ao descarte, o produto 

agride o ambiente; se ele é objeto de contrabando ou de outra contravenção, 

etc (SANTOS e MORTIMER, p. 5, 2002). 

Essa junção entre ciência e cidadania é importantíssima para a formação de qualquer 

aluno, apesar de qualquer especificidade, para que estes alunos consigam sair das respostas 

do senso comum e identifiquem a importância da química nos seus cotidianos, podendo 

modificar esses ecossistemas ao ponto de torná-los melhores para todos que vivem naquele 

local. Segundo Santos e Mortimer (2002) essas “considerações de tal ordem poderiam, por 

exemplo, resultar na diminuição, a longo prazo, do consumo de embalagens descartáveis, de 

produtos que agridem a camada de ozônio, etc., forçando uma reformulação drástica nos 

processos de fabricação”. 

Basta então aos profissionais da educação possuírem uma visão diferenciada do 

ensino CTS e reformular suas aulas e seus experimentos em prol de facilitar o ensino, pois 

de nada adianta um professor muito bom, com uma linguagem muito longe dos alunos, para 

tal, se faz necessário que: 

O processo da reforma na educação em ciências deverá ser elaborado de 

modo a criar condições para que os próprios praticantes reflitam 

criticamente, deliberem de maneira colaborativa e se engajem em pesquisa 
participante sobre os potenciais e os limites das propostas de reforma CTS 

para a educação em ciências. Assim, como os alunos devem ser envolvidos 

na tomada de decisões sociais relacionadas à ciência e à tecnologia, também 
os professores devem ser envolvidos na tomada de decisões sobre a 

educação em ciências (HART e ROBOTTOM, p. 585, 1990). 

 Desta forma, tornando as aulas menos hierarquizadas, mais pautadas em um respeito 

conteudista, ao qual os alunos estariam neste ambiente para dialogar com seus professores e 

construírem juntos seus referenciais teóricos para, posteriormente, levarem para a sociedade 

de forma a não se absterem de discussões, mas estarem devidamente embasados, 

cientificamente, e que saibam dialogar em diferentes esferas com diferentes pessoas, as 
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levando ao mais próximo do científico ao qual a ética os levará para o que é correto a se fazer 

em cada fato. 

 Solomon (1988) propõe que os cursos de CTS deveriam apontar para o caráter 

provisório e incerto das teorias científicas. Com tal compreensão, os alunos poderiam avaliar 

as aplicações da ciência, levando em conta as opiniões controvertidas dos especialistas. Ao 

contrário, com uma visão de ciência como algo absolutamente verdadeiro e acabado, os 

alunos terão dificuldade de aceitar a possibilidade de duas ou mais alternativas para resolver 

um determinado problema. 

 Para a resolução desses problemas é importante que o professor entenda seu papel de 

mediador e saiba lidar com este aluno de forma a tratá-lo como sujeito do seu ensino, isto 

quer dizer: saber ouví-lo, e interpretá-lo mais do que falar com ele, abordando aspectos que 

os discentes tragam do seu cotidiano e conduzi-los para o ambiente científico, desta forma: 

Nas discussões desses temas, seria importante que fosse evidenciado o 

poder de influência que os alunos podem ter como cidadãos, bem como as 
questões éticas e os valores humanos relacionados à ciência e à tecnologia. 

Dessa maneira, os alunos poderiam ser estimulados a participar 

democraticamente da sociedade por meio da expressão de suas opiniões 

(LÓPEZ & CEREZO, 1996; SOLOMON, 1988; RAMSEY, 1993; 
SOLOMON, 1993; WAKS, 1990 apud SANTOS e MORTIMER, p. 10, 

2002). 

 Por isto é importante a discussão de Paulo Freire sobre temas geradores, considerando 

as práticas realizadas a partir do diálogo e com reflexões sociais, portanto, estes temas 

embarcam na sombra dos acontecimentos sociais para serem discutidos com cunhos éticos e 

científicos, como disserta Freire (1987): “é na realidade mediadora, na consciência que dela 

tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação”. Por 

isso se dá grande importância entre o diálogo ciência e sociedade, para que essa relação de 

constante exploração entre o homem e a terra seja demasiadamente pautada por valores 

éticos, desta forma, Freire (1996) aborda que “se parta de situações locais para a análise de 

problemas nacionais e regionais”. 

 Desta forma se consolidam as desigualdades sociais presentes em todos os estados do 

nosso país, ao qual se criarão diferentes aulas em diferentes contextos, para que os alunos 

realmente consigam compreender  o que foi dito e terem a imagem do seu cotidiano exposta 

nas suas mentes, independentemente das suas condições sócio econômicas, havendo a 

compreensão de ambas as partes no ambiente educacional. Salientando-se a importância do 

ensino de química para que possamos sair deste atual cenário onde se tem falta de 
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contextualização, empatia, e formação adequada dos professores, fazendo com que não haja 

a retomada dos alunos como sujeitos dos seus aprendizados. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Adotou-se a proposta de realização deste trabalho conduzido da seguinte forma: em 

um primeiro momento se fez uma pesquisa de referenciação sobre como todos os aspectos 

citados acima, educação especial, TDAH, dislexia, Síndrome de Asperger e a 

experimentação, vem sendo trabalhados no Brasil. No segundo momento se elaborou um 

questionário (APÊNDICE 1) aos alunos assistidos pelo SAA/UFF. Verificando se houveram 

aulas experimentais no seu ensino médio, o quão importante estas foram ou são no auxílio 

da sua aprendizagem, se estes estudantes advêm do ensino público ou particular e se 

receberam algum auxílio ou adaptações durante o ensino médio. Ainda neste segundo 

momento, foi realizado um questionário (APÊNDICE 2) para os professores que ministram 

aulas de química no ensino médio regular público da cidade de Volta Redonda, para 

compreender também no que os professores que já atuam sentem de dificuldade e de que 

maneira é feita a inclusão no atual cenário da educação pública de Volta Redonda. Estes 

questionários em conjunto com o referencial teórico pesquisado, serviram de base para a 

construção do material, que se encontra nos apêndices deste trabalho, para sua aplicação, em 

uma turma de primeiro ano de um Colégio Estadual, na cidade de Volta Redonda; esta turma 

foi escolhida pois apresenta um aluno com TDAH e outro com indicativos TEA que já foram 

relatados ao corpo pedagógico, foi cedido a mim duas aulas seguidas, ao qual cada aula 

continha 50 minutos, totalizando 100 minutos para a aplicação desta sequência, considero 

pouco tempo para esta aplicação, mas foi o concedido. 

Como forma de avaliar estes questionários aplicados aos docentes assistidos pelo 

SAA/UFF, aos professores da rede pública de Volta Redonda e aos alunos na aula aplicada 

no Colégio Estadual, utilizou-se a Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes 

e Galiazzi (2006), sendo essa “ uma abordagem de análise de dados que transita entre duas 

formas consagradas de análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a 

análise de discurso”, sendo assim, essa se constitui como uma excelente alternativa para a 

avaliação dos dados obtidos nesta pesquisa, de cunho qualitativo e semiquantitativo 

(MORAES e GALIAZZI, p.118, 2006). 

A ATD se organiza em três etapas principais. Na primeira etapa, tem-se a 

Unitarização, no qual ocorre a separação dos textos em unidades de significado. Estas 
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unidades por si mesmas podem gerar outros conjuntos de unidades oriundas da interlocução 

empírica, da interlocução teórica e das interpretações feitas pelo pesquisador (MORAES e 

GALIAZZI, p.118, 2006). Desta forma, a unitarização se constitui no processo de obtenção 

e separação de acordo com significados para os textos escrito nas perguntas discursivas, 

assim, após a leitura de todas as respostas é possível começar a separá-las de acordo com 

falas que se repetem, sem categorizar, apenas percebendo que há repetições de ideias.  

Esta etapa gera no autor um movimento contínuo de reavaliação da sua unidade de 

significado, tendo em vista que esta metodologia exige retomadas constantes das relações 

atribuídas, o pesquisador passa a ter autonomia de trabalho e cabe a ele “a apropriação das 

palavras de outras vozes para compreender melhor o texto (MORAES e GALIAZZI, p.118, 

2006). 

Na segunda etapa exerce a Categorização ocorrendo a articulação de significados 

semelhantes. “Neste processo reúnem-se as unidades de significado semelhantes, podendo 

gerar vários níveis de categorias de análise” (MORAES e GALIAZZI, p.118, 2006). Isso 

quer dizer, no primeiro momento fez-se um apanhado geral das escritas e elaboraram-se 

diferentes grupos para elas, por assim dizer, já neste momento, com a escritas separadas em 

outros blocos é possível categorizá-las de acordo com as respectivas sínteses de objetos de 

fala, que se tornam palavras chaves do processo de respostas das pessoas avaliadas.  

Todavia, a ATD tem o papel de, no exercício da escrita, ser ferramenta mediadora na 

produção de significados, facilitando a compreensão dos textos descritos e desta forma a 

análise se desloca do empírico para a abstração teórica, que só pode ser alcançada se o 

pesquisador fizer um movimento intenso de interpretação e produção de argumentos 

(MORAES e GALIAZZI, p.118, 2006). 

A Categorização, segundo Moraes e Galiazzi (2016), pode ser feita de duas maneiras; 

na primeira, categorias a priori, tendo aspecto mais objetivo, desta maneira encontram-se as 

categorias que são definidas previamente, muitas vezes, antecedendo até mesmo a leitura dos 

textos analisados.  

Na segunda, categorias emergentes, essa, no entanto, tendo um caráter indutivo e mais 

subjetivo, sendo as categorias definidas a partir das relações semelhantes das unidades de 

significados advindas da Unitarização realizada pelo pesquisador, logo, após haver o 

destaque de quem são os pertencentes a estes grupos, se inicia o processo de reflexão e 

organização de ideias que culmina na terceira etapa.  
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Na terceira etapa exerce a Comunicação, que é a etapa final do processo, onde são 

organizadas as ideias e transcritas de maneira a ser o resultado da pesquisa, após as devidas 

reflexões, organizações e reorganizações, sendo definida como Metatexto que apresenta uma 

nova compreensão a partir de tudo que se foi analisado, sendo essa, a expressão das ideias 

principais a partir da análise do pesquisador e a exposição dos argumentos construídos na 

investigação pelo mesmo (MORAES e GALIAZZI, 2006, 2016). 

Esta etapa se torna a produção da pesquisa realizada, na qual o pesquisador assume o 

papel de autor, apesar de todas as falas que carrega de seus questionários, assim sendo, a 

escrita desta etapa “pode ser organizada e validada a partir das categorias de análise 

anteriormente construídas, aperfeiçoando-se a estrutura e a clareza do texto enquanto se 

avança [...] Ao final da análise e da escrita é preciso ter algo a dizer e dizê-lo de forma clara 

e organizada (MORAES e GALIAZZI, p. 116-117, 2016).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Analisaram-se primeiramente as questões relacionadas ao questionário aplicado aos 

docentes da rede pública de volta redonda (APÊNDICE 2), fez-se isso, a partir do auxílio dos 

alunos da UFF que cursam a disciplina de Pesquisa e Prática Educativa, estes alunos levaram 

os questionários para os professores que os supervisionam em seus estágios, a devolutiva foi 

bem baixa, captando-se apenas quatro professores como amostragem, obtendo-se os 

seguintes dados, que serviram de auxílio para a construção da aula de aplicação. 

É importante salientar que o público alvo deste trabalho são os alunos com TDAH, 

Dislexia e a Síndrome de Asperger que estão no ensino médio, desta forma, os questionários 

aplicados aos professores e aos alunos do SAA/UFF serviram de base para a formulação da 

aula, logo, são de grande valia para enriquecimento deste material e para a compreensão do 

que foi feito, esses quatro questionário avaliados tem cunho semiquantitativo e qualitativo ao 

mesmo tempo. 

 Analisando-se o questionário aplicado aos professores, na primeira questão: “1) Sua 

formação é em:” buscou-se saber, de maneira alternativa, qual ou quais eram as formações 

destes profissionais, lembrando que esses docentes ministram aulas de química na região, 

obtendo-se em 75% das respostas que estes profissionais tem formação em biologia. 

 

Em escolas rurais ou urbanas, o professor pode ser muito bem qualificado para 

ensinar uma disciplina, mas será designado para ensinar uma segunda 
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disciplina na qual ele não seja tão qualificado. Muitos estados usam, nessas 

ocasiões, um teste de conteúdo desenvolvido pelo Serviço de Testes 
Educacionais conhecido como PRAXIS II para testar o conhecimento 

especializado de professores de seus tópicos. Por exemplo, se um professor 

de Biologia passa no PRAXIS II de Química, então ele pode ser 
considerado altamente especializado em Química também. Entretanto, há 

discrepâncias entre os resultados oficiais dos professores nesse Teste 

Educacional e as autoavaliações dos professores. Muitos professores não se 

consideram altamente especializados em disciplinas das quais eles 
passaram no PRAXIS II (FERNADEZ, p. 213, 2018). 

 

Garantir que a formação deste profissional, que não é voltada para química, será 

eficaz no seu trabalho diário, ministrando as aulas de química, é um quadro preocupante. 

Desta forma, obter dados de que grande parte destes profissionais não tem formação em 

química, mas ministram aulas dessa disciplina. Ao invés de especializações ou uma segunda 

graduação, são feitas provas de Práxis para a utilização de profissionais sem a formação 

adequada, desrespeitando o processo de educação. 

 

No Brasil, em particular, há muitos problemas educacionais a serem enfrentados e 
a formação dos professores é uma parte crucial dessa história. 

Historicamente a formação se dava num currículo que ficou conhecido 

como 3+1 que se constituía em três partes do curso de disciplinas de 

conteúdo específico (no caso, química) e uma parte em disciplinas 

pedagógicas. Seria o equivalente à abordagem consecutiva europeia 

(FERNADEZ, p. 207, 2018). 
 

Esta formação com três quartos de cunho científico e um quarto de cunho pedagógico 

é uma das maiores consequências dos porquês da existência deste trabalho, tendo em vista 

que com essa pouca formação pedagógica, vamos nos tornando incapazes de agir ao nos 

depararmos com determinadas barreiras de ensino. 

Na segunda questão: “2) O colégio é:” buscou-se saber, de maneira alternativa, se o 

colégio ao qual o docente ministrava aulas era da Fundação Educacional de Volta Redonda 

(FEVRE)  ou Colégio Estadual, pois são as duas modalidades de ensino médio público e 

gratuito na região, ao qual os alunos da UFF realizam os estágios obrigatórios e, alguns destes 

alunos relatam condições melhores em alguns colégios da rede FEVRE, desta forma, uma 

professora ministra aulas na FEVRE e os outros três professores avaliados ministram aulas 

em colégios estaduais; tentou-se então analisar se realmente havia esse diferença entre as 

instituições, mas devido ao baixo número de amostragem não foi nítida.  

Na terceira questão: “3) No colégio há alguma sala de recursos (salas especializadas 

para alunos com deficiência, transtorno do espectro autista (TEA) e altas 

habilidades/superdotação)?” buscou-se saber, de maneira alternativa, se o colégio ao qual o 
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docente ministrava aulas detinha a sala de recursos, discutida acima neste trabalho, obtendo-

se um percentual de 50% de respostas positivas, consequentemente,  a falta da sala de 

recursos na educação especial prejudica de maneira substancial o atendimento educacional 

especializado (AEE), pois sendo esta um “serviço de natureza pedagógica, conduzido por 

professor especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os 

demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns (BRASIL, p.50, 

2001)” é uma lástima para o alunado perder este serviço que é crucial para o seu 

desenvolvimento, tendo em vista que a atuação deste profissional, no contraturno e com 

formas de se trabalhar mais adequadas ao que o aluno necessita, com equipamentos e recursos 

pedagógicos diferenciados, é substancial para o desenvolvimento do sujeito.  

Algumas salas de recursos acabam se tornando superlotadas, devido ao fato de que 

outros colégios passam a direcionar esses alunos a estes lugares, muitas vezes o aluno não 

cursa o ensino regular naquela instituição, porém é direcionado para ela e a própria lei 

assegura essa prática: “podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda 

não exista esse atendimento (BRASIL, p.50, 2001)”.  

Tendo em vista que os outros 50% dos docentes relataram não ter a sala de recursos, 

é necessária a sabedoria de como é realizado o AEE nesse colégio ao qual não detêm sala de 

recursos e se tem alunos com NEE, ao qual será discutido em outras perguntas. 

Na quarta questão: “4) O colégio tem laboratório para realização de experimentos 

químicos?” buscou-se saber, de maneira alternativa, se o colégio ao qual o docente ministrava 

aulas detinha de laboratório didático, para realização de aulas experimentais de química, 

obtendo-se um percentual de 75% dos analisados têm laboratórios nos colégios.   

Todavia, a falta de laboratórios nos colégios é uma lástima muito grande para o 

processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que é o melhor espaço, considerando-se 

uma infraestrutura adequada para que o estudante faça “suas próprias descobertas por ações 

mediadas pelo professor, participando ativamente do processo de aprendizagem (ROCHA e 

VASCONCELOS, p. 8, 2016)”, tornando-se sujeito da sua aprendizagem e criando uma 

consciência científica.  

A falta de laboratórios ou a sua não utilização, enaltecem a perda de motivação nos 

alunos, “pois é através dos fenômenos químicos e físicos obtidos nos experimentos que os 

alunos relacionam os conceitos de química e assim fazem o paralelo adequado entre a prática 

e os conteúdos abordados na disciplina (ROCHA e VASCONCELOS, p. 8, 2016)” e essas 

descobertas, essas relações e esse concretismo do científico é o que move o aluno.  
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Ainda analisando a utilização destes laboratórios, houve a formulação da quinta 

questão: “5) Você já utilizou este laboratório? Em caso Afirmativo, com qual frequência?”, 

obteve-se como resultado: 

● Usa-se, mas não expôs a frequência; 

● Usa-se uma vez por bimestre; 

● Não tem laboratório. 

 Muitas vezes por falta de uso, “esses espaços passaram a servir como depósitos para 

equipamentos não utilizados por essas instituições de ensino” (ANDRADE e COSTA, p. 208, 

2015), nota-se então que a não utilização destes espaços acaba levando-os a substituição da 

função pedagógica. Em respostas das perguntas futuras, passa-se a compreender melhor os 

porquês desses cenários e se discute sobre esses aspectos. 

Na sexta questão: “6) Você acha viável a utilização da experimentação na sala de 

aula regular? Justifique.” Almejou-se compreender a viabilidade da utilização da sala de aula 

regular, como forma de quebrar a barreira da falta de laboratórios. Ao analisar as respostas 

dos docentes emergiram duas categorias: 

● A falta de infraestrutura; 

⮚ Ausência do laboratório;  

⮚ Espaçamento nas salas;  

⮚ Falta de bancadas e pias. 

● Custeio dos experimentos; 

⮚ Experimentos de baixo custo;  

⮚ Utilização de aulas demonstrativas; 

Percebe-se então que a categorização permite a abertura de algumas lacunas, 

subcategorias dentro da análise, sendo assim, de forma a facilitar a visualização da 

categorização realizada neste trabalho, tem-se o exemplo do professor A onde este expõem: 

“Sim, mas na escola pública temos limitações como a falta de recursos, pessoas de 

apoio, número excessivo de alunos por sala.”. 

Enxerga-se o debate dessas categorias como uma coisa só, pois a falta de 

infraestrutura acaba levando o professor a ter que custear o material da aula experimental e, 

neste caso, para diminuir os custos o professor acaba preferindo por utilizar as aulas de 

maneira demonstrativa. 

Segundo Machado e Mól (2008): “quando são realizadas as atividades experimentais, 

existem fatores que não podem ser esquecidos, dentre os quais, apresenta-se: a inadequação 
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do ambiente, o grande número de alunos em sala, a inexperiência, a agitação típica dos 

adolescentes e, em alguns casos, a ausência do laboratório”.  

Com relação ao exposto, pode ainda acrescer-se da falta de espaço para guardar os 

materiais corretamente, a capacidade numérica que um laboratório poderia ter sem a presença 

de um técnico para auxiliar o professor, o custeio assim como relatado, todos esses fatores 

levam ao que será discutido na nona questão. 

Na sétima questão: “7) Você ministra aula para algum aluno que necessita de alguma 

adaptação? Em caso afirmativo, qual?”, almejou-se com essa questão observar se mesmo 

sem as salas de recurso ou sem algum preparo específico, esses docentes recebiam alunos 

com NEE em suas aulas. 

Obteve-se como resultado que 75% destes profissionais recebem alunos com NEE, 

sendo estas, por exemplo, TDAH, TEA, Deficiência auditiva (DA), Deficiência intelectual 

(DI) e Deficiência Visual (DV) e alguns disseram realizarem adaptações razoáveis, tais quais, 

maior tempo para avaliações e acompanhamento individualizado; mas de tudo que foi 

exposto até o momento neste trabalho, será que essas adaptações são suficientes? De acordo 

com o referencial teórico exposto na parte de educação especial seção 3.1, essas adaptações 

razoáveis encaminham a uma alteração pontual e não como algo concreto e longínquo. 

Na oitava questão: “8) Você considera a experimentação como uma forma de auxiliar 

o processo de ensino-aprendizagem?”, almejou-se a percepção dos docentes com relação a 

experimentação como uma forma de auxílio para retirada do conceito abstrato e sua passagem 

para o concretismo.  

Obteve-se como resultado que todos os docentes consideram a experimentação como 

um facilitador do ensino, fortalecendo a importância deste trabalho. 

Na nona questão: “9) Quando você realiza experimentos, eles são:”, almejou-se com 

essa questão passar a dialogar com as outras e compreender como esses professores 

ministram suas aulas, podendo o professor marcar mais de uma opção. 

Obteve-se como resultado que todos ministram experimentos demonstrativos, mas 

apenas 66,66% realizam somente experimentos práticos, indo de encontro com tudo que foi 

debatido acima neste trabalho, a questão da infraestrutura, a questão do custeio, a falta de 

capacitação e a PRAXIS. 

Quanto ao tipo de trabalho experimental e frequência da sua utilização, entre os 

diferentes tipos de trabalho experimental discriminados: "demonstrações 

efetuadas pelo professor", "verificações feitas pelos alunos em grupo", 
"verificações feitas pelos alunos individualmente”, "pequenas 

investigações feitas pelos alunos", e a "demonstração feita pelo professor", 
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o tipo predominantemente utilizado pela maioria dos professores. As 

abordagens centradas no aluno são "frequentemente" ou "quase sempre" 
não utilizadas. (THOMAZ, p 366, 2010). 

 

São nestas concepções que este trabalho foi elaborado, com a tentativa de mostrar 

aspectos que minimizem essas dificuldades encontradas pelo professor, de tornar o aluno 

sujeito da sua aprendizagem.  

Na décima questão: “10) De que maneira você avalia que a experimentação facilitou 

o processo de ensino-aprendizagem?”, almejou-se nesta questão compreender de que 

maneira a experimentação facilita a aprendizagem do aluno, para esses docentes. 

Obteve-se com a análise destas perguntas a seguinte categorização: 

● Concretização do conteúdo científico; 

⮚ Aumento da curiosidade; 

⮚ Facilita a compreensão dos conceitos; 

⮚ Visualização dos fenômenos; 

⮚ Aumenta a relação com o cotidiano; 

Pode-se perceber, então, que apesar dos empecilhos expostos pelos profissionais da 

educação, estes têm ciência da importância da experimentação para transformar um conteúdo 

abstrato em concreto, como por exemplo a fala do professor A: “Através dos experimentos a 

aula se torna mais atrativa e a observação concreta ajuda a assimilar o conteúdo teórico 

trabalhado nas aulas.” Desta forma: 

A Química presente no cotidiano é de suma importância para fazer a ponte entre o 

conhecimento prévio do aluno e o conhecimento científico, lembrando-se 
que este último deve ser construído coletivamente, através de discussões, 

observações, dentre outros meios, possibilitando também uma maior 

interação entre os alunos, motivando-os a buscar razões e explicações para 

os fenômenos que acontecem à sua volta (SILVA, p. 12, 2016). 
 

Na décima primeira questão: “11) Disserte sobre as maiores dificuldades em se 

realizar aulas experimentais.”, objetivou-se com essa questão que os docentes expusessem 

todas as dificuldades em se realizar as aulas experimentais que já sofreram. 

Obteve-se como resposta a seguinte categorização: 

● Aspectos curriculares; 

⮚ Cronograma; 

⮚ Material didático; 

⮚ Tempo; 

● Aspectos institucionais; 
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⮚ Falta de laboratório; 

⮚ Equipamentos; 

⮚ Recursos materiais; 

Pode-se perceber aspectos que já foram debatidos, mas gostaria de salientar a questão 

curricular, pois há essa exigência de mudanças em currículos e a preocupação das formas que 

esses vêm sendo atualizados, pois; 

“Considera-se que novos tempos exigem novos currículos, novos conhecimentos 

são produzidos, novas metodologias surgem. Assim, os estudantes nem 

sempre conseguem se adaptar às modificações que surgem com os novos 

métodos ou falta deles; assim, como o contrário, nem sempre a escola 

consegue acompanhar a intensa transformação pela qual passa a sociedade, 
tornando-se um lugar dissociado da realidade e pouco interessante 

(VASCONCELOS e ROCHA, p.9, 2016). 

 

Analisando tudo que foi exposto, fica nítida a preocupação dos professores em 

realizar as aulas experimentais e as dificuldades que estes têm em realizá-las, mas um dos 

aspectos relevantes é a importância que esses profissionais demonstram ter sobre a utilização 

destas aulas e a aparente fragilidade em conseguir mudar esse cenário de inúmeras barreiras 

para o ensino. Salientando-se que que as principais dificuldades relacionadas à realização de 

práticas expostas estão diretamente ligadas à infraestrutura das escolas, a carga horária da 

disciplina ser incompatível com a quantidade de conteúdo lecionados, a formação acadêmica 

dos professores, que muitos não são químicos de formação e que valorizam a realização de 

atividades experimentais, mas se vêm de mãos atadas para realizá-las em inúmeras vezes. 

Com relação ao questionário aplicado aos alunos assistidos pela UFF (APÊNDICE 

1), tem-se nas duas primeiras questões apenas a escrita do nome e do e-mail do aluno para 

identificação.  

Tanto na terceira questão: “3) Qual seu curso?”; quanto na quarta questão: “4) Você 

é assistido por ter:”, buscou-se analisar qual o perfil do aluno assistido pelo SAA e qual curso 

que o aluno(a) faz, pois alunos da licenciatura poderiam ter ideias diferentes, por estudarem 

diferentes metodologias relacionadas a experimentação. 

Obteve-se de resultado que: 
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Gráfico 3 - Respostas da questão 3) Qual seu curso? 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Gráfico 4 - Respostas da questão 4) Você é assistido por ter: 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Sendo assim, tem-se alunos de variados cursos, tanto dos institutos de ciências 

humanas quanto de ciências exatas e, com grande parte destes alunos, como pode ser visto 

no gráfico 3, sendo assistido por suas NEE com relação ao TDAH, foi descrito somente 

TDAH, dislexia e TEA, devido ao fato deste ser o público alvo deste trabalho, porém pessoas 

com Deficiência Intelectual também responderam ao questionário. 

17%

33%33%

17%

Questão 3

Química Licenciatura; Química Bacharelado;

Ciências contábeis; Física computacional;

Matemática computacional; Administração Pública;

Administração; Direito;

Psicologia;

83.33%

16.67%

Questão 4 - Procentagem de alunos

 TDAH; Dislexia; TEA (Asperger); Outro
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Na quinta questão: “5) Você tinha algum acompanhamento ou adaptação no seu 

colégio? Se sim, qual?”, objetivou-se saber com essa questão se no colégio ao qual este 

discente estudava continha alguma assistência de acordo com as suas NEE. 

Obteve-se como resposta que todos os alunos não detinham de assistência em seus 

colégios, aspecto muito preocupante, pois os alunos com NEE necessitam de:   

Usufruir de um conjunto de técnicos especializados e professores que 

recorram a estratégias que promovam o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Estes adultos ao relacionarem-se entre si cooperativamente 

com as suas diferentes experiências e pontos de vista, encontram soluções 

e respostas mais adequadas ao acompanhamento dos seus alunos. 
(GOMES, p. 32, 2013).  

 

A falta da relação com esses adultos é um entrave muito grande para o 

desenvolvimento da pessoa com NEE, ao mesmo tempo, a falta de estrutura já citada por 

professores começa a se encaixar com as respostas dos alunos, então se consegue perceber 

que essa questão é nítida para ambos os lados, sendo assim, é preciso trabalhar maneiras de 

minimizar esta situação. 

Antes de dissertar sobre esse aspecto é importante entender se os alunos advêm de 

colégios públicos ou particular, desta forma, na sexta questão: “6) Você estudou em colégio 

público ou particular?”, observou-se que 50% dos alunos estudaram em colégio público e os 

outros 50% em particular, com isso, percebe-se que a falta de assistência a alunos com NEE 

não é só uma realidade dos colégios públicos, tendo em vista a respostas dos professores, 

mas é também uma característica de colégios particulares, após a análise da respostas do 

alunos.  

Na sétima questão: “7) No seu colégio você teve aulas experimentais de química? 

Com qual frequência?”, objetivou-se com essa questão verificar se haviam aulas 

experimentais nos colégios aos quais esses alunos estudaram, apesar da pergunta ser aberta, 

obteve-se como respostas as seguintes categorias: 

● Nenhuma vez; 

● Apenas uma vez; 

Isso quer dizer, no decorrer dos três anos de ensino médio, 66,67% dos alunos 

responderam não ter tido aulas experimentais, sendo este um cenário horripilante, tendo em 

vista que os professores sabem das funções das experimentações; as dificuldades já citadas 

agem de tal maneira a anular completamente a utilização deste recurso no ensino. 
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Na oitava questão: “8) Você considera que a experimentação melhorou a sua 

aprendizagem?”, almejou-se observar se os alunos consideram a experimentação como um 

facilitador do processo de aprendizagem. 

Obteve-se como resultado a seguinte categorização: 

● A falta de aulas experimentais anulando a resposta; 

● A influência das experimentais na faculdade; 

● A crença que a experimentação auxilia; 

Na primeira categoria alguns alunos dissertaram sobre não saberem opinar devido ao 

fato de não terem tido aulas experimentais no seu ensino; Na segunda, há a influência das 

aulas experimentais na faculdade e não mais no ensino médio, como por exemplo, o aluno 

assistido A: “não sei responder, mas hoje como aluno de química eu sei o quanto as aulas 

experimentais são importantes para melhor entendimento do que acontece”, pode-se perceber 

então que assim como os professores, os alunos têm noção da importância da aula 

experimental; Na terceira, estão as respostas que acreditam na experimentação como uma 

forma de auxiliar a sua aprendizagem.   

Na nona questão: “9) Os materiais utilizados eram:”, objetivou-se saber, com os que 

tiveram aulas experimentais, se essas eram feitas com materiais adaptados do cotidiano ou 

de laboratórios. 

Obteve-se como resposta, que 66,67% dos alunos relataram não terem tidos aulas 

experimentais, como exposto anteriormente, porém os outros 33,33% relatam que as aulas 

que tiveram utilizavam apenas materiais adaptados do cotidiano, isso está diretamente ligado 

a falta de infraestrutura, assim como os professores relataram e foi discutido acima. 

Na décima questão: “10) As aulas eram:” almejou-se compreender se as aulas 

experimentais realizadas tinham caráter “Demonstrativo (professor faz e os alunos assistem); 

Práticas investigativas (com os alunos realizando);” de forma a dialogar com aquilo que já 

tinha sido exposto pelo professores. 

Obteve-se como resultado que novamente 66,67% dos alunos não tiveram aulas 

experimentais e que dos 33,33% restantes afirmaram ter tido apenas aulas com materiais 

adaptados do cotidiano. 

Para superarmos as limitações dos laboratórios de nossas escolas que, 

quando existem, são em um pequeno espaço totalmente desequipado, 

buscamos desenvolver nas aulas práticas experimentos de baixo custo, 

através da utilização de materiais alternativos. As aulas que antes não eram 
realizadas devido à impossibilidade de recursos materiais são apresentadas 

aqui como alternativa de superação dessa limitação através do uso do 

material alternativo (PEREIRA, p.1, 2013). 
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Como já discutido no questionário dos professores com relação a dificuldades que 

estes profissionais encontram com relação à infraestrutura, isso também é perceptível para o 

alunado, mas mesmo assim gera uma motivação grande nos alunos o fato de conseguirem 

perceber a ciência no seu dia a dia e esses materiais alternativos, apesar de serem reflexo de 

uma incapacidade de se instalarem laboratórios dignos dos experimentos, são uma maneira 

de mostrar que com os objetos de casa também é possível se fazer ciência. Associando a 

questão anterior, sobre os materiais utilizados. 

Na décima primeira questão: “11) Essas aulas tinham um calendário estipulado para 

realização dos experimentos?”, almejou-se nessa questão dialogar com um dos aspectos mais 

debatidos com relação aos alunos com NEE, que é a falta de um calendário estipulado e a 

desorganização das tarefas diárias. 

Obteve-se como resultado que todos os alunos não tiveram nenhum tipo de calendário 

estipulado para as práticas, a utilização de algumas medidas poderia ter sido tomada, tais 

quais: 

Deixar claro quais são as expectativas do professor na realização de cada 

tarefa. Estabelecer uma rotina diária clara, com períodos de descanso 

definidos. Usar reforços visuais e auditivos para definir e manter essas 
regras e expectativas, como calendários e cartazes (RODHE et al, p. 369, 

2006 Grifos nosso). 

 

Características que não são somente para aulas experimentais, mas que podem ser 

utilizadas em todas as aulas, como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem. 

Associando com a décima segunda questão: “12) As aulas detinham de algum roteiro?”, 

almejando-se saber mais sobre a organização dessas aulas.  

Obteve-se como resultado que 83,33% dos entrevistados alegaram não ter tido 

nenhum roteiro em suas aulas, segundo Rodhe e colaboradores (2006), algumas outras 

práticas diárias do professor auxiliam de maneira substancial os alunos com NEE, tais quais: 

Dar instruções e orientações de forma direta, clara e curta. Observar se o 

estudante possui todos os materiais necessários para execução da tarefa; 

caso contrário, deve-se ajudá-lo a consegui-los. Dividir as atividades em 
unidades. Por exemplo, pedir que ele resolva, primeiro, as cinco contas de 

matemática e avisar quando terminar. Depois solicitar mais cinco. Iniciar a 

aula pelas atividades que requerem mais atenção, deixando para o final do 
turno aquelas que são mais “agradáveis” e ou estimulantes. Monitorar o 

tempo que falta para concluir uma tarefa. 

  

Essas atividades experimentais, com o auxílio dos roteiros,  são mais uma forma de 

fazer o aluno sujeito da sua aprendizagem, de fazer com que ele compreenda que cada um 

tem seu tempo e de mostrar a importância do professor como mediador do processo de 
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ensino-aprendizagem, sempre buscando a motivação do aluno e respeitando as características 

de cada discente. 

Na décima terceira questão: “13) Disserte sobre suas experiências e o que você 

considera importante para realização de aulas experimentais.”, almejou-se saber as 

experiências que esses alunos tiveram em aulas experimentais e saber deles o que é 

importante para a construção dessas aulas, de maneira a influenciar de forma ativa na 

aplicação futura de aulas experimentais. 

Obteve-se como resposta as seguintes categorias: 

● A falta de experimentação no ensino; 

● A conexão entre prática e teoria. 

Destaco, na primeira categoria, a fala do(a) aluno(a) A: “eu estudei em dois colégios 

no ensino médio, um era particular outro público, em nenhum dos dois eu tive aulas 

experimentais de química.” um relato marcante, tendo em vista a importância, salientada 

nesse trabalho, da experimentação como forma de auxiliar a aprendizagem dos alunos. 

Dialogando com a segunda categoria, onde friso a seguinte resposta do(a) aluno(a) B: 

“Experimentos que condigam com as aulas teóricas, para que possamos enxergar como 

funcionam na prática e associar melhor as informações.”. 

O que enriqueceu este trabalho após a análise destes dois questionários, dos assistidos 

pelo SAA/UFF e dos professores da rede pública de ensino, é a maneira explícita que as falas 

se repetem, professores têm ciência de que a experimentação é um dos melhores instrumentos 

facilitadores do ensino, os alunos têm a noção de que a experimentação auxilia nos seus 

processos de aprendizagem, mas o processo como um todo de ensino-aprendizagem não 

ocorre devido a tudo que foi exposto.  

O que se fez a partir disso foi a elaboração de uma aula experimental com materiais 

de baixo custo, devido ao fato de o colégio não ter laboratório, e que se conseguisse transpor 

aspectos citados como difíceis, tanto pelos professores quanto pelos alunos e discutidos neste 

trabalho, de maneira a serem feitas adaptações razoáveis, a priori, mas que poderão 

encaminhar a um desenho universal, de maneira a tornar o ensino de química mais equânime. 

 

5.1 Aula experimental 

 

Desta forma, utilizando-se do enfoque CTSA a partir da sequência didática exposta 

em cinco etapas (SANTOS e MORTIMER, 2002; AIKENHEAD, 1994), fazendo também 
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uso de tema gerador, que são temas com acentuada potencialidade ao desdobramento em 

diversos outros temas (FREIRE, 1987), sendo este: 

Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, 
esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação dialética com seus 

contrários, buscando plenitude. A representação concreta de muitas destas 

ideias, destes valores, destas concepções e esperanças, como também os 
obstáculos ao ser mais dos homens, constituem os temas da época 

(FREIRE, p. 53, 1987). 

 

Desta forma, o tema gerador se caracteriza como estratégia que transcende épocas e 

que traz a ciência para o cotidiano do aluno, abordando aspectos que estão dispostos em seu 

ambiente e os tratando de acordo com as demandas que vão surgindo, podendo ser abertos a 

outros temas, e não ser aquele conteúdo estático amarrado a currículos, transpondo uma das 

barreiras discutidas acima. 

Dado o exposto, o tema gerador escolhido foi “óleos”, focado nos óleos de cozinha, 

pois na presente data deste trabalho, houve o vazamento de óleo mineral cru no nordeste 

brasileiro, afetando a vida de milhares de pessoas que dependem da pesca e do turismo para 

sua renda, esta proposta surgiu para mostrar aos alunos que não são somente os óleos 

minerais que poluem milhares de m³ de água, mas que o óleo de cozinha, descartado de 

maneira errônea, também é capaz disso; servindo como tema gerador para o início do 

conteúdo de polaridade e ligações químicas. 

Como forma de sequência didática e de acordo com Santos e Mortimer (2002), essa 

sequência de etapas apresentada abaixo foi sugerida por Aikenhead (1994): 

1. Introdução de um problema social; 

2. Análise da tecnologia relacionada ao tema social; 

3. Estudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da 

tecnologia introduzida; 

4. Estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo apresentado; 

5. Discussão da questão social original. 

Sendo assim, na primeira etapa, foi passado para eles um questionário breve 

(APÊNDICE 3), de cunho aberto, que serviu de pauta para discussão antes de adentrar na 

segunda etapa. Neste questionário objetivou-se que os alunos dissertassem sobre aspectos 

relacionados aos óleos que estão presentes em seus dias. Obteve-se como resposta: 

 

5.2 Primeira etapa 
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Na primeira questão: “1) Para você, do que é feito o óleo? Como estes são 

classificados?”, almejou-se que os alunos trouxessem suas concepções, sendo elas científicas 

ou não, sobre a composição dos óleos e suas classificações. 

As respostas foram analisadas e separadas, obtendo-se: 

Gráfico 5 - questionário 1, questão 1) Para você, do que é feito o óleo? Como estes são classificados? 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Destaco as categorias “não compreendeu a questão” e a “derivados de vegetais e 

minerais”, pois, na primeira categoria, aparentemente, alguns alunos não compreenderam a 

proposta da questão e responderam com escritas que são incoerentes com a pergunta feita, 

como por exemplo, a resposta do aluno O: “sabão em barra, banha de gordura”. Segundo 

Cagliari (1997):  

A escrita seja ela qual for, tem por objetivo primeiro a leitura. A 

leitura é uma interpretação da escrita que consiste em traduzir os 

símbolos escritos em fala. Alguns tipos de escrita se preocupam com 

a expressão oral e outros simplesmente com a transmissão de 

significados específicos, que devem ser decifrados por quem é 

habilitado (CAGLIARI, 1997). 

 

Se tratando de alunos com NEE, utilizou-se da leitura em conjunto anteriormente a 

resposta de cada questão e após o fim de todas as respostas debateram-se um pouco sobre 

cada questão, antes de adentrar na segunda etapa, de maneira a minimizar esses tipos de 

respostas. 

10%

45%

40%

5%

Questão 1 - Categoria e porcentagem de respostas.

·         Não compreendeu a questão; ·         Não sabia a composição nem a classificação;

·         Derivados de vegetais e minerais; ·         Não responderam;
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Na segunda categoria, que saliento, pôde-se obter por exemplo a resposta do aluno H: 

“Não sei, óleo de cozinha, óleo de mecânico.” Na qual apesar de não saber a composição e a 

classificação correta, pode-se perceber que este aluno sabe que são distintos. 

Na segunda questão: “2) Quais tipos de óleo você utiliza no seu dia a dia?”, tem-se o 

intuito de saber quais os óleos que os alunos utilizam. 

Com as respostas analisadas, obteve-se: 

 

● Vegetal; ● Mineral; 

⮚ Comida; ⮚ De motor; 

⮚ Cabelo; ⮚ De mecânico; 

⮚ Soja; ⮚ Cabelo; 

⮚ Azeite;  

⮚ Canola;  

Como observado anteriormente, os óleos que os alunos mais utilizam nos seus dias 

são os vegetais, mais especificamente na cozinha, fazendo jus a este trabalho, como por 

exemplo a resposta do aluno S: “Óleo de cozinha (de canola ou soja)”. Reforçando a 

importância deste tema gerador sobre a composição destes óleos e descarte incorreto deles. 

Na terceira questão: “3) Como você e sua família realizam o descarte desses óleos?”, 

almejando a compreensão da consciência ambiental destes alunos e das suas famílias com 

relação ao descarte deste material. 

Após análise de todas as respostas, obteve-se: 

● Descarte sem preocupação ambiental; 

⮚ No lixo; 

⮚ Na pia; 

⮚ No ambiente; 

● Descarte com preocupação ambiental; 

⮚ Fazendo sabão; 

⮚ Coleta seletiva; 
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Pode-se observar a importância da educação ambiental, tendo em vista que 45% estão 

na primeira categoria, como por exemplo a resposta do aluno C: “Jogamos na pia da cozinha”, 

sendo assim, é importante saber que: 

A educação ambiental não se refere exclusivamente às relações vistas como naturais 

ou ecológicas, como se as sociais fossem a negação direta destas, recaindo 

no dualismo, mas sim a todas as relações que nos situam no planeta e que 

se dão em sociedade – dimensão inerente à nossa condição como espécie. 
Assim, o educar “ambientalmente” se define pela unicidade dos processos 

que problematizam os atributos dos grupos sociais, com os que agem nas 

esferas política e econômica – quanto propicia caminhos sustentáveis e 

sinaliza para novos padrões societários (LOUREIRO, 2004, p. 79).  

Salientando a importância deste trabalho, perante aos alunos, para que estes possam 

levar essas considerações para suas casas e para seus grupos sociais, mudando as perspectivas 

com relação ao descarte deste material, mesmo sabendo que tem alunos com essa 

consciência, como por exemplo a resposta do aluno S: “Nós guardamos o óleo em garrafas 

pet, e entregamos a uma coleta especializada de óleo”, se não houver o debate, os outros 

alunos continuarão sem ter percepções sobre este assunto e provavelmente manteriam o 

descarte incorreto destas substâncias.  

Na quarta questão: “4) Antes de descartar as embalagens, vocês as limpam? Em caso 

afirmativo, de que maneira?”, procurando saber se os alunos limpam essas embalagens ou as 

deixam sem resíduos antes de descartá-las. 

Obteve-se como resposta que 90% dos entrevistados não limpam, apenas descartam 

seus recipientes, muitas vezes com resíduos ainda dentro, o que vem a prejudicar os solos, 

quando estes recipientes são descartados em aterros sanitários. 

Desta forma, finalizou-se a etapa de “introdução a um problema social”, com uma 

breve discussão sobre as possíveis respostas e adentrou-se na etapa de “análise da tecnologia 

relacionada ao tema social”, proposta por Aikenhead (1994). 

 

5.3 Segunda etapa 

 

Na segunda etapa, utilizou-se de um texto paradidático (APÊNDICE 4) contendo 

reportagens sobre os acontecimentos no nordeste brasileiro, com relação à mancha de óleo 

mineral bruto. Iniciou-se trazendo os alunos, do primeiro ano do ensino médio no Colégio 

Estadual, para a linguagem científica, fazendo com que eles consigam compreender do que 

os óleos são feitos, suas diferenças com relação a categorização como minerais, vegetais e 

animais.  
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Posteriormente, aprofundando os conceitos científicos dos óleos vegetais, 

trabalhando as especificidades de alguns tipos de óleos vegetais, os malefícios e benefícios 

da sua utilização e de que maneira esses são descartados, mostrando as formas incorretas de 

descarte que prejudicam o meio ambiente e o quanto prejudicam em cada ecossistema, e, 

para finalizar, abordando maneiras corretas de descarte desses óleos e sinalizando alguns 

pontos de coleta na cidade de Volta Redonda.  

Desta forma, finalizou-se a etapa “análise da tecnologia relacionada ao tema social” 

com um breve debate sobre a compreensão do que foi abordado no texto e adentrou-se na etapa 

de “Estudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da tecnologia 

introduzida”, proposta por Aikenhead (1994). 

 

5.4 Terceira etapa 

Na Terceira etapa, como forma de compreensão do que acontece quando o óleo entra 

em contato com a água, foi realizado o experimento intitulado: “coluna de fases”, desta 

forma,  elaborou-se um roteiro experimental (APÊNDICE 5) de forma a facilitar a 

compreensão dos alunos sobre o que deveria ser feito, foi lido de maneira conjunta todos os 

procedimentos e houve acompanhamento de cada etapa; com todos os alunos ao mesmo 

tempo, as etapas foram realizadas. Foram utilizados materiais de baixo custo devido ao fato 

de o colégio não possuir laboratório e materiais específicos, o tipo de experimentação 

utilizado foi a investigativa, devido ao fato desta conseguir esclarecer a teoria e promover a 

sua compreensão, tornando o docente sujeito da sua aprendizagem, pois deixa-o livre para 

criar suas teorias científicas e deixa o professor mais liberto para mediar aspectos científicos 

e esclarecer dúvidas dos alunos de maneira pontual.  

Foram utilizadas algumas adaptações que parecem mínimas, mas que no decorrer 

deste trabalho, ficam nítidas que devem ser feitas, tanto por falas dos professores e dos alunos 

assistidos, como no referencial teórico abordado. 

 Com relação aos aspectos debatidos sobre as dificuldades de se realizarem 

experimentações, alguns destes eu também encontrei, como a falta de estrutura laboratorial 

e o fato de ter que custear os gastos com o experimento, estes foram de R$ 2,99 com o óleo, 

porém se aproveitou um óleo já utilizado anteriormente, R$ 3,99 com o álcool, R$0,50 cada 

unidade de tubete de aniversário, R$ 1,00 com cada corante alimentício e R$ 3,99 com o 

pacote de copos, no total foram gastos R$ 18,97, com os materiais sendo comprados em 

mercados e lojas de doces; com relação às NEE dos alunos, apesar do referencial teórico 
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estudado,  as dificuldades enfrentadas dependem de cada aluno, o referencial quase sempre 

é generalizado e esquece que cada pessoa também tem as suas diferenças, apesar disto, me 

senti confiante e não tive dificuldades na tratativa com estes docentes, porém, no momento 

em que solicitei para que eles se dividissem em pequenos grupos, um aluno com Síndrome 

de Asperger me pediu para fazer sozinho, foi aceito, mas não o deixei de lado fazendo tudo 

sozinho, ele interagiu com a turma, comigo e com a professora e, ainda foi um dos alunos 

que escreveu as melhores respostas, pois se mostrava sempre interessado em saber os 

porquês. 

Para além de pedir que os alunos se dividissem em pequenos grupos, a cada etapa dos 

experimentos foi solicitado que respondessem o que achavam que iria acontecer e, depois de 

realizar o experimento, o que realmente acontecia. Respeitando as características de cada 

aluno, foi concedido a um aluno a realização individual do experimento. 

 

Água + óleo: 

 

Na primeira parte, foram questionados sobre o que aconteceria se colocassem no 

tubete, água com óleo. Sabendo que são alunos do primeiro ano, algumas respostas já tinham 

alguns aspectos da linguagem científica, como por exemplo a resposta do grupo B: “Não vão 

se misturar, tornando-se uma mistura heterogênea”, mas outras não. 

Pode-se perceber então a seguinte distinção: 

● Aspectos científicos: 

⮚ Heterogênea; 

⮚ Densidade; 

⮚ Mistura; 

Nesta parte inicial, antes da realização do experimento e bem antes da explicação dos 

conceitos científicos envolvidos, os alunos já estavam utilizando aspectos da linguagem 

científica para explicar o fenômeno. 

Após a realização do experimento, eles responderam o segundo quadradinho; destaco 

a resposta do grupo E: “O óleo ficou separado da água, o óleo fica na parte de cima e a água 

na parte debaixo”.  
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Figura 2 - Primeira etapa da aula experimental 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Todavia, neste segundo quadrinho, as respostas tinham muito mais o caráter visual 

do que uma linguagem científica, como: 

● Caráter visual; 

⮚ Parte de cima e de baixo; 

⮚ Separados; 

 Este aspecto sensorial, neste caso específico da visão, é de extrema relevância para a 

compreensão de alguns conceitos, pois: 

Desta maneira, os alunos podiam interagir com o experimento, o que tornou essa 

prática bastante divertida e envolvente. (ARROIO et al, p. 177, 2006). 

 

Água + óleo + álcool com corante: 

 

Na primeira parte os alunos foram questionados sobre o que iria acontecer ao acrescer 

no tubete, já contendo água e óleo, a solução de álcool com corante alimentício. Obtendo-se 

respostas como a do grupo E: “O álcool fica embaixo da água”, considerando aparentemente 

aspectos como a densidade. Sendo assim, tem-se: 
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● Heterogeneidade da solução; 

⮚ Dois se misturam e um não; 

⮚ Nenhum se mistura; 

● Homogeneidade da solução; 

Na segunda parte, obteve-se respostas como, por exemplo, a do grupo A: “ficou 3 

camadas, 1 álcool, 2 óleo, 3 água.”  

Figura 3 - Segunda etapa da aula experimental 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Onde é possível ter de forma clara a percepção dos alunos com os aspectos visuais, 

todos os grupos pautaram esse aspecto, apenas um tentou usar linguagem científica como, 

por exemplo, o termo “moléculas” e “interação”, mas, em síntese, o aspecto visual foi 

predominante. 

 

Agitação da solução Água + óleo + álcool com corante: 

 

Na primeira parte os alunos foram questionados sobre o que iria acontecer ao se agitar 

o tubete, já contendo água + óleo + álcool com corante alimentício. Obtendo-se respostas 

como a do grupo A: “O óleo e o álcool vão se misturar e a água não.” Pode-se perceber então 

que: 

● A mistura de duas substâncias; 

● Se manteriam as três fases; 
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Desta forma 60% dos alunos acreditavam que após ocorrer a mistura, encontraríamos 

os tubetes com apenas duas fases e os outros 40% com três fases. Porém, ao realizarem o 

experimento e agitarem a solução, obteve-se como resultado, novamente, aspectos visuais, 

como por exemplo, a resposta do grupo A: “A água se misturou com o álcool é o óleo ficou 

só por cima”.  

Figura 4 - Terceira etapa da aula experimental 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Como já debatido anteriormente, o aspecto visual é importante e, nesta etapa da 

sequência didática, os alunos ainda não foram apresentados aos conceitos científicos, então 

foi o que se tornou parâmetro para discussão. 

Um aspecto que salienta o exposto é que, ao fim desta atividade experimental, vários 

alunos me indagaram sobre: “Professor, porque que a água misturou com o álcool, mas o 

álcool quase não misturou com o óleo?”. Na figura acima consta o experimento após 

agitação, mas, para que as fases voltassem, era necessário aguardar alguns minutos, o tempo 

exato para este debate. Observa-se este questionamento como uma forma de criticidade 

científica, de indagação, do querer saber mais e, para além disso, uma forma de socialização, 

pois um aluno já tentava responder o outro e eu os instigava-os, questionando se estava 

totalmente correto ou não. Finalizando a terceira etapa: “Estudo do conteúdo científico 

definido em função do tema social e da tecnologia introduzida”, iniciou-se este breve debate 

que culminou no início da quarta etapa: “estudo da tecnologia correlata em função do 

conteúdo apresentado”. 

 

5.5 Quarta etapa 

 

Nesta etapa, criou-se um texto conteudista impresso, (APÊNDICE 6) sobre a 

composição química das moléculas de alguns óleos, e os ácidos que as configuram, 
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salientando onde poderiam ocorrer polos, mas porque que são consideradas apolares. Desta 

forma, fazendo o conectivo com as particularidades da polarização como, por exemplo, as 

diferenças de eletronegatividade, aprendidas por eles no último conteúdo exposto, antes 

dessa aula, que foi de tabela periódica. 

Figura 5 - Aula sobre polaridade e ligações químicas 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

Como se pode notar na imagem acima, fazendo uma leitura conjunta, de forma direta 

e objetiva, sem ficar fazendo idas e vindas no texto, pausando apenas para perceber até onde 

estava indo a compreensão dos alunos e fazendo debates breves, algumas vezes, tendo que 

escrever no quadro perguntas que seriam respondidas futuramente, como por exemplo: 

“Professor vai ser sempre retinha assim?” questionando, mesmo que inconscientemente, a 

geometria da molécula. 

Após a percepção de que o conceito de polaridade estava bem encaixado, passa-se a 

dialogar sobre ligações covalentes polares e apolares, discutindo aspectos como, o que é a 

camada de valência, o compartilhamento de elétrons da camada de valência, a regra do octeto 

e o momento dipolar das moléculas, sempre com exemplos na folha e na lousa.  

Fez-se a escolha deste tipo de abordagem devido ao fato do tema “ligações químicas” 

ser abstrato, longe das experiências dos alunos, e devido a este fator, passa a ter grande 

potencial para gerar compreensões equivocadas por parte dos discentes. Analisando a 
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literatura referente ao tema, as principais concepções sobre as ligações químicas, 

apresentadas pelos estudantes, podem ser agrupadas nas seguintes categorias: confusão entre 

ligação iônica e covalente; antropomorfismos; regra do octeto; geometria das moléculas e 

polaridade; energia nas ligações químicas e representação das ligações (MARCONDES e 

FERNANDEZ, 2006). Algumas dessas categorias foram abordadas no experimento e 

debatidas neste texto paradidático. Para além disso, a junção entre texto e experimento é 

capaz de dialogar com o modelo definido por Johnstone (1982), propondo um nível sensorial 

ou perceptivo (nível macroscópico), um nível molecular ou exploratório (nível 

submicroscópico) e um terceiro nível, o representacional (nível simbólico). 

Figura 6 - Os três componentes básicos da “nova Química” de Johnstone 

 

Fonte: Investigações em Ensino de Ciências – V16(2), p. 278, 2011. 

Existe uma tendência dos alunos para explicarem os fenômenos químicos 

no plano macroscópico, pois dificilmente possuem competências ou de 
recursos simbólicos, no plano mental, para compreensão das 

transformações químicas num nível que requer uma maior capacidade de 

abstração como é o caso do nível submicroscópico. Amparado na 

psicologia de Ausubel, Johnstone (1982; 1993) defende a ideia de que no 
processo de ensino e aprendizagem em Química o aluno deverá se mover 

no interior do triângulo lidando com os três componentes da Química 

representados nos três vértices do triângulo. De acordo com esse modelo, 
uma transformação química pode ser explicada em cada um dos três 

componentes. No nível macroscópico, como descrição da situação 

empírica; no nível submicroscópico, pode explicá-la pelo modelo de 

partículas e no nível simbólico, representa-se a transformação química por 

fórmulas e equações (WARTHA J. E. e REZENDE B. D. p. 277-278, 

2011). 
 

Então a experimentação fez o papel do nível macroscópico e o texto paradidático 

juntamente com as devidas explicações fez o papel do nível submicroscópico e simbólico, 

sendo assim, consegue fazer a junção de algo concreto analisado pelos discentes no 

experimento com conteúdos abstratos e bem específicos relacionados à ciência química.  

Desta forma, conseguimos adentrar no conceito científico de geometria molecular e 

demonstrar algumas das diferentes geometrias com os diferentes momentos dipolares. 
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Finalizando -se a quarta etapa: “estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo 

apresentado”, iniciando-se a quinta etapa: “Discussão da questão social original”. 

 

5.6 Quinta etapa 

 

Neta etapa, almejou-se, por meio de outro questionário (APÊNDICE 7), a percepção 

do que os alunos compreenderam desta aula e, por fim, realizar uma discussão conjunta da 

questão inicialmente debatida, a degradação ambiental causada pelos óleos, especificamente 

o óleo de cozinha. 

Desta forma na primeira questão: “1) Quais problemas que causamos ao despejar 

óleos de maneira incorreta?”, objetivou-se avaliar a compreensão sobre os problemas 

ambientais causados pelo descarte incorreto de óleos. Obteve-se como respostas: 

● Poluição aquática; 

⮚ Rios; 

⮚ Mares; 

⮚ Equivalência; 

● Poluição ambiental; 

● Entupimento das tubulações; 

Destacou-se a questão da equivalência, tanto em tempo, quanto em litros, que o óleo  

contamina o ambiente, neste caso o aquático, como por exemplo a resposta da aluna R: 

“Podemos acabar com 1 milhão de litros de água, equivalente ao consumo de uma pessoa 

por 14 anos de vida, pode causar enchentes e entupir canos de pias”. Grande parte dos alunos 

respondeu como a aluna R, relatando esse aspecto de contaminação da água mais algum 

aspecto ambiental ou social. Pode-se dizer então que com relação a contaminação que o óleo 

causa a ideia foi compreendida por eles. 

Na segunda questão: “2) O que fazer com o óleo utilizado em casa?” objetivou-se a 

compreensão sobre o descarte correto deste tipo de óleo. Obteve-se como resultado: 

● Fazer sabão; 

● Colocar em garrafas plásticas e destinar à coleta seletiva; 

Destaca-se, então, a compreensão da reciclagem destes óleos, pois nenhum aluno 

colocou algo como descartar na pia ou no ralo novamente, deste modo, é explícito que 

conseguiu-se dialogar com a questão social levantada na primeira etapa. Saliento ainda a 

resposta do aluno K: “Descartar de maneira correta, levando a uma coleta de óleo”. 
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Na terceira questão: “3) Como vimos no experimento, houve uma interação do álcool 

com a água, mas não houve interação da água com o óleo, como você explicaria este fato?”, 

almejou-se com essa questão, ter a percepção sobre o que os alunos efetivamente aprenderam 

dos conceitos de polaridade e de ligações covalentes. Obteve-se como resposta: 

● Sem a linguagem científica porém correta; 

● Correta e com a linguagem científica; 

● Equivocada e com linguagem científica; 

Algumas respostas foram de encontro com a resposta do aluno K: “A densidade do 

óleo é maior, por isso não se mistura, já o álcool tem uma densidade parecida com a da água.” 

Sendo classificadas como equivocada e com linguagem científica. Ao ensinar densidade com 

ênfase na expressão matemática, o estudante é levado a acertar com facilidade os cálculos de 

valores de massa, volume e densidade, mas dificilmente consegue explicar o funcionamento 

dos densímetros nos postos de gasolina, o que indica dissociação do que foi abordado na aula 

de Química com o que vê no dia-a-dia, indicando que esse aluno não aprendeu um conceito, 

mas apenas sua definição (MORTIMER et al, 2000). 

Após a aplicação do segundo questionário devido à falta de tempo, não foi possível a 

realização do debate sobre aspectos, assim como esse mostrado acima, mas deixei a 

professora avisada, para que ela pudesse iniciar alguma aula debatendo esses aspectos com 

os alunos. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verificou-se que a experimentação, tanto perante aos alunos assistidos pelo 

SAA/UFF, quanto para os professores da rede pública de Volta Redonda e para os alunos ao 

qual a aula experimental foi aplicada, conseguiu assumir o papel de um exímio facilitador do 

processo de ensino-aprendizagem, porém, não pode-se iludir supondo que a experimentação 

consegue ser utilizada em todos os momentos, pois assim como discutido, não são em todos 

os conteúdos que é possível construir uma aula experimental, além da falta de estrutura para 

a realização destas aulas. 

Verificou-se que os pressupostos de Paulo Freire e sua perspectiva com relação aos 

temas geradores,  conseguiram levar os alunos do meio abstrato para o concreto, a partir da 

utilização do enfoque CTSA e da sequência didática proposta por Aikenhead (1994), 

trazendo o aspecto social do descarte incorreto de óleos para adentrar no conteúdo de ligações 
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químicas e polaridades, abordagem essa que se torna um extremo facilitador no processo de 

ensino-aprendizagem, além do método de Johnstone propiciando a junção entre 

macroscópico submicroscópico e simbólico. 

Acredita-se que as adaptações feitas no planejamento da aula e na sua aplicação, 

acrescida das expostas no decorrer deste documento, servem de maneira eficaz para a busca 

de uma equidade no ensino de química e que, apesar de todo referencial teórico estudado, as 

dificuldades que possam vir a aparecer serão distintas uma das outras e até mesmo das 

referenciadas, tendo em vista que cada aluno terá suas necessidades e suas peculiaridades. 

Desta forma, destacam-se as dificuldades encontradas pelos professores em trabalhar com 

alunos com NEE, a dificuldade que esses alunos encontram em se fazer cumprir a lei e as 

inúmeras barreiras para construção do DU, consolidando as adaptações curriculares e 

adaptações razoáveis.  

Propõe-se que esta sequência seja implementada no decorrer de algumas aulas e não 

somente em uma, como ocorrido; que o corpo pedagógico debata mais com os alunos, pois 

esses também têm suas percepções sobre aspectos que podem melhorar o ensino e muitos 

desses aspectos são simples de serem resolvidos; acredita-se no ensino de química como 

formador e transformador e não somente como um ensino conteudista, para tal, salientam-se 

as propostas de intervenções no ambiente escolar, almejando a equidade e a luta contínua 

para que os discentes com NEE sejam capazes de obter uma inclusão efetiva no ensino 

regular. 
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